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 :ِمذِخ
يف كل سفرة لقاىرة ا٤بعز، كاف الكبلـ فيها كبيّب قصد أك توجيو موؿ ا٥بمًٌ العاـ، 
الذل يشيل كل ا٤بصريْب كىو: مصر إىل أين؟ كىل ٲبكن أف يكوف ىنال  تييّب ٧بتمل؟ 

 سيكوف مصدره؟. نكإذا كاف فمن أين سيبدأ؟ كمى 
كقبيل الثورة اصطدمت الرغبة يف ا٢بلم، بواقع ٱبلو من ٦برد امتماالت للتييّب، 

 فاألفق يبدك خالينا من أم ظهور أك ٙبليق ينبئ عنو أك ٱبرب عن قرب كقوعو. 
ا من كثرة ما رأيت الدموع كمع العودة من كل رملة إىل احملركسة أعود مكتئبن 

ا ا دفينن كنت أرل على الوجوه مزنن .ٍن أعرفهم كمٍن ال أعرفهم.ا٤بلختنقة يف عيوف الناس، م
األسرة مكبل بتوفّب إٯبار  رب  .. يعكس ماالت من القلق على ا٢باضر كا٤بستقبل.
 البيت كالزيت كما يلـز األسرة ٩با ال ٯبد إىل ٜبنو سبيبل.

كانت ماالت ا٣بوؼ من اجملهوؿ تكسو الوجوه ٗبزيج من السلخط كا٣بوؼ 
ـي "لنظاـ الطاغية كعلى رأسها  "ا١بهنمية"ت، ككأف األجهزة ا٤بكبو  جهاز أمن الدكلة" ٙبيىرًٌ

على اإلنساف مٌب ٦برد اإلمساس بالسلخط أك الترـب ٗبرارة ا٢بياة، ككاف كل شئ يبدك 
 ا يف اال٘باه ا٤بطلوب.ا كمنساقن ساكنن 

لقرب من كعلى مدار ثبلثة عقود عجاؼ زادت الفجوة بْب فقراء ال سبيل لديهم ل
الذين استطاعوا أف يلتحقوا برك   "الفهلوة"مياًل السلطة كالسلطاف، كبْب أىل 

يف نزاىتو كنظافة يده كا٫بيازه للفقراء، كقدرتو على .. ا٤بسبحْب ٕبمد الطاغية كأ٦باده
كىكذا رددت مصانع الكذب يف ملسسات ىاماف الصحفية  .ٙبقيق األمن كاالستقرار.

 اعة.ا كصحافة كإذتليفزيونن 
ت صحافة النظاـ كأجهزة إعبلمو ٛبارس ا٤بسخ كالتضليل بعناكين ثابتة تتيّب كظل  

مٌب مفظها أغل  أبناء الشع  من كثرة تكرارىا، ككلها عناكين من  فقط يف ا٤بناسبات،
ألف كمدة سكنية  ََٓ" ،نوع "الرئيس يشدد على رفع ا٤بعاناة عن الطبقة ا٤بتوسطة"

ال مساس بدعم السلع الضركرية" " ،سية ٤بواجهة البطالة"خطة ٟب، "حملدكدل الدخل"
 "امتياجات الناس البد أف تكوف أكلوية ا٢بكومة ا١بديدة" :بتوجيهات من السيد الرئيس

العناكين الرئيسة يف صحافة ىاماف ك٤بدة ثبلثة قركف، فإذا ساء مظ  يتل  ى
سيد رئيس ٦بلس إدارة القارئ كساقو لقراءة مقاؿ السيد رئيس التحرير، أك ٙبليل ال
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ا١بريدة يف أم من ىذه الصحف مثبل، فإف مالة من اليثياف مصحوبة بنوع غري  من 
لكثرة ما امتواه ا٤بقاؿ من كذب عن دكر مصر يف  ؛االكتئاب تصي  ا٤برء بعد القراءة

احمليط اإلقليمى كالدكىل، كما قاـ بو السيد الرئيس يف ىذا اجملاؿ، كأف مصر أكرب من أف 
كفقدت ا١برائد  ..تظهر من ىنا أك من ىناؾ يف ا٤بنطقة ثر بالطمومات الٍبتتأ

 ...!ٗبصداقية باستنثناء صفحة الوفيات ىمصداقيتها كمل تبق فيها صفحة كامدة ٙبظ
كاكتشفنا بعد تل  السنْب أف دكر مصر قد انكمش كتقلص، كأهنا مهددة مٌب يف 

لنا، كأف مصر ىبة النيل كقعت فريسة شرياف ا٢بياة بالنسبة  ،نصيبها من مياه النيل
 الفوضى كاإلٮباؿ كالبلمسلكلية، كأهنا على مافة ا٣بطر يف زراعتها كمياىها.

مصر، ٱبربؾ بأف ا٢باكم الطاغية آمن يف سرب  "أـ الدنيا"لكن ا٤بشهد يف احملركسة 
 تنزؿ بشعبو، مهما كاف عدد الضحايا، أجهزتو، ال يعكر صفوه كدر مجم الكوارث الٍب

 ."االستحمار"فهو  ٲبارس مع شعبو ما يعرؼ بالنباىة ك كمن مث  
كيستقر يف نفسو أنو أذكى من  -خطأ–ا يظن أف طرفن  تعِب" االستحمار"ككالنباىة 

 ا١بميع، كأنو قادر على استيفاؿ ا١بميع، كإخضاع ا١بميع، كإذالؿ ا١بميع، كمن مث  
كال إدراؾ لديهم، كأف لديهم قابلية  ،ٲبارس عليهم النباىة اليبية. ككأهنم ال عقوؿ ٥بم

 ،بو، كيظلمهم كال ييضبوف، كيصادر مريتهم ، فيأكل مقهم كال يطالبوف"االستحمار"
عليو، كيسلط عليهم "جهازه" جهاز أمن الدكلة فّبتعدكف  كال يعَبضوف ،كيزكر إرادهتم

 ا جملرد ذكر ا٠بو.كيكادكف أف ٲبوتوا خوفن 
أمل يف ا٤بستقبل،  مـو اليومية يفـر ٙبت عجبلتو كل  ا كاف قطار ا٥بيف ا٤بشهد أيضن 

أك مٌب كل تطلع أك رغبة يف التييّب، كٔبان  قطار ا٥بمـو الذل يشيل الناس كيستنفد 
جهدىم ككقتهم، كاف قطار التوريث ٯبرل بسرعة فائقة، ٧بمبل با٥بتيفة "للفكر ا١بديد" 

 .ك"من أجل  أنت" ك"مصر بتتأدـ بينا"
ىذا، كاف أسرع من مَبك األنفاؽ، يقوده كهنة السياسة كىف أيديهم  قطار التوريث 

 يكأمن الدكلة، كا٢بزب، كالنلخ  الثقافية يف قنوات التليفزيوف الر٠ب ،ا٤باؿ :كل شئ
كالقنوات ا٣باصة، كيف الصحافة القومية، الكل يسٌوؽ كيركج، أما الشفافية فقد بليت 

ل القوانْب تفصيبل كبا٤بقاس، كفص   ،واج قد قاـ بال -سيد قراره-مداىا، فالرب٤باف 
ا من أل معارض ٲبكن أف يعكر صفو مفل الَبسيم ا٤بهي  بعد أف أعدت كخبل ٛبامن 

 أكاليلو كاقَببت ٧بطتو. 
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، كا٤بَبفهْب كا١بائعْب، كاف التييّب "ا٤بتسكعْب"يف نظر األكثرية اليالبة من ا٤بثقفْب ك
ا٤بكبوتوف ا٤بعقدكف أمثالنا عن أنفسهم، أك لعلو   ٦برد ملم من أمبلـ اليقظة، يػينػىٌفسي بو

كاف ٦برد تسلية يلجأ إليها البعض بعدما أغلقت كل ٦باالت التعبّب عن الذات، 
 ا من االنسداد على مستويات ٨بتلفة.نوعن  كأضحت مصر تعاٍل

، الٌب يستعملها ا٤بستيلوف كأىل "الفهلوة"يف ا٤بستول السياسى استعّبت نظرية 
يف امتكار األسواؽ السياسية، كبدأ ا٢بزب ا٢باكم يتعامل مع  "ا٣بردة"ار ا١بشع من ٘ب

،  السباكة يف ا٤بباٌل ا٣براب، كىى لية تستحل سرقة صام  ا٤ببُب الشع  بلية مقاكيل
كتستيل ماجتو، فتبدأ با٢بصوؿ على األنقاض أكال، كتأخذ ٜبن إزالتها من صام  

 ا لصامبها مرة أخرل بعد ٦برد تلميعها.البيت ا٤بهدـ ثانيا، مث تتم إعادة بيعه
ركف للثورات دائما يطرموف ٦بموعة من التساؤالت يتحدد على ضوئها الرؤية ا٤بنظًٌ 

ا ٰباكؿ استشراؼ ا٤بستقبل، كما أهنا ٛبثل كالتصورات، ىذه األسئلة ٛبثل استقراء ذىني  
اصاتو، كٰبدد إٍف  عملية قياس نفسي كاجتماعي ٱبرب البامث بنوعية ا٢براؾ القادـ كإرى

كاف رمم اليي  ٰبمل يف ا٤بستقبل القري  ثورة شاملة مصحوبة بتييّب عاـ، أـ أف 
القادـ ٦برد رفض صادر من فئة معينة من الناس لوضع معْب؟ إذا تيّب ىذا الوضع 
كٙبقق ا٤بطلوب سكن كل شئ، كعاد الناس كما كانوا؟ كىذا ما يتحقق عادة يف مالة 

 تطال  بتصحيح أك بتييّب كاقعة بعينها.  الٍبا٤بظاىرات الفئوية 
ٙبليبلت ا٣برباء كتقديراهتم يف مصر كانت ٙبذر كلها، ليس من ثورة منظمة، فكل 

غت من رًٌ شئ يف قبضة النظاـ كٙبت سيطرتو، ككل ا٤بلسسات القادرة على التييّب فػي 
رم غّب كاع، كانت التحذيرات من بركاف بش  ٧بتواىا، كعلى مدل ثبلثْب سنة، كمن مث  

 كغّب مدرؾ مصحوب بطوفاف رىي  من ا١بياع يدمر كل ما يف طريقو.
ـي  ـي ثركهتى  كاف ا٣بوؼ من ا١بياع الذين نػىهى ى النظا  كل    م ليمؤل اها خزائنو، كأكل النظا

 أقواهتم كمل يستبق ٥بم شيئا.
لغ ا ٩بن يعيشوف يف العشوائيات، كتعدادىم يبا مرعبن ا خوفن التحذيرات تضمنت أيضن 

ا من البشر، ظلمهم النظاـ كمىو ؿ ما ٯب  أف يكوف مساكن ٥بم، إىل ٟبسة عشر مليونن 
فلل فاخرة، كشاليهات يف شواطئ خيالية لو ك٢باشيتو، كمن ٲبشوف يف ركابو كيطبلوف لو 

 كيزمركف.
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البعض كاف يػيلىمًٌل كيػيعىوًٌؿ يف التييّب على سيدنا "عزرائيل" كيراىن عليو، كىو 
سم ا من أصدقاء صامبنا يف الكياف الصهيوٌل، كإ٭با ىو االا إسرائيلي  ليس زعيمن با٤بناسبة 

الشهّب "خطأ" ٤بل  ا٤بوت لدل عامة الناس البسطاء، فالرئيس قد ٘باكز الثمانْب من 
بن كإصراره على أف يرثنا ٫بن أمياء عمره، كلكن مٌب ىذا األمل خاب أماـ تطلع اال

 كأمواتا.
 ا على السطح كلكنو ييلى يف األعماؽ.ا٤بشهد ساكنن  كىف قاىرة ا٤بعز كاف

ة كالعقل  ىناؾ يف مصر احملركسة تستطيع دكما أف ٘بد بيييت ، ٘بد الفكرة النّبًٌ
 ا٤بتوقد، كفيها ٘بد الضياء كالنور، كإف أظلمت الدنيا كغابت النجـو كالقمر.
رزقو عن الوفاء فيها ٘بد البامث النابو صام  الذكاء الفذ، كإف ضاقت يداه كقل  

 ٗبتطلبات البحث كالدراسة.
فيها أيضا ٘بد عزة الفكر كمشوخ الرؤية، كدقة التوصيف كالتحليل، رغم سقوط 

 ا٤بلسسات الثقافية ككزارهتا كأغل  رموزىا يف مضيض ا٢بضيض.
فيها ٘بد الركيبضة التافو يطل علي  من شاشات الفضائيات يتحدث يف كربيات 

 عبقرم ا٤بيمور الذل ال يعرفو أمد.القضايا، كفيها ٘بد ال
ا٤بتيطرس، يديؿ علي  ببعض ما يعرؼ من ثقافة،  يأك ا٤باركس فيها ٘بد العلماٍل

 ،كالرباٝباتية، كالعبثية ،كالَبكيبية ،البلوريتاريا" :ا ٗبا ٰبفظ من مصطلحاتكيستعلى ميركرن 
كسائق  لبسيط،كفيها ٘بد الفبلح الفصيح كالعامل ا ،"كما بعد ا٢بداثة ،كالبنيوية
صامبنا  "تفقس"، كربة البيت األمية ال تقرأ كال تكت ، كلكنها بثقافة الفطرة يالتاكس

تدعو لو  كمن مث   ا٤بيركر، كتعرؼ أف انتماءه ليس لبلدنا، كأنو ميَبب يف عقلو ككجدانو،
 با٥بداية كالشفاء ٩با يعانيو.

جاهتم، ٯبمعهم أصل فيها أيضا ٘بد الرافض كا٤بتمرد كالثائر على اختبلؼ در 
و كىف كيفية توظيفو كاالستفادة منو يف اليض  من كضع معْب، كلكنهم ٱبتلفوف يف كمًٌ 

 تييّب الوضع ا٤بهْب.
مْب تتناقش مع ىذه العينات كلها من البشر، تتعج  من القدرة الفائقة يف النفاذ 

دكر كيقدـ عمق ا٢بقيقة!! رغم تفاىة ما يكت  يف الصحف القومية، كرذالة ما ي إىل
 كيفرض على الناس يف تلفزيوف النظاـ.!!!
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تستيرب كيف يعيش ىذا البلد، ككيف يتكيف أىلو مع تل  الكوارث كلها، 
ٛبثل يف مصر  يكٲبارسوف مياهتم بتلقائية طبيعية، يتصورىا بعض الناس ببلدة، بينما ى

 بشكل ٨بصوص عبقرية ا٤بكاف كعبقرية اإلنساف.
و برصيده ا٢بضارل رغم كل عوامل ا٥بدـ كالنه  عبقرية ا٤بكاف يف امتفاظ

 كاالستبلب.
كعبقرية اإلنساف يف قدرتو كلياقتو العالية على االمتفاظ بذاتو، كاستعبلئو يف  

داخلو على ا٥بواف كاالستضعاؼ، كمقدرتو الفائقة على إعادة صياغة ذاتو كاالنتصار 
 على كل عوامل التسطيح كاإلمباط.

ف التييّب يستلـز مالة استبداؿ كامل تتم يف ذىنية ا٤برء يف ا٢بالة ا٤بصرية كا
كتصوراتو، تسبقها قطعا عملية تييّب يف اإلرادات كا٥بمم كالعزائم، كثورات الشعوب 

 عادة ال ٲبكن أف يقـو اها شع  معْب إال إذا ٙبققت شركطها كانتفت موانعها.
قة ٛبثل نوعنا من قلم البامث يف ىذا الكتاب رصد ٦بموعة من اإلرىاصات ا٤بقل

الرصد كالتحليل ٢بالة شع  عريق، كىو يشكل ملمو كسط الظبلـ، يف فَبة من أصع  
كىذه اإلرىاصات ٛبثل شركط الثورة  فَبات التاريخ ا٤بصرم، ٚبربؾ أف ٙبت الرماد ٥بيبا،

 كاف ىناؾ مثبل:      كمن مث   ،كمقدماهتا الضركرية
لقياـ  يم، لكن كجود الظلم ال يكفكاف ىناؾ نوع من تنمية الشعور بالظل -ُ

 الثورات، كإ٭با البد من تنمية الشعور بو، كإدراؾ خطورة استمراره.
مٌب تتوفر القاعدة العريضة يف  تنمية الشعور با٣بطر ا٤بشَبؾ، كتعميم ىذا الشعور -ِ

 الدعم كا٤بساندة.
أف مهمة  -خطأ– ّب، ميث يظن البعضػتنمية الشعور بالواج  ا٤بشَبؾ يف التيي -ّ

ا، أك على جهة معينة ٛبثل ا كرمزن التييّب تقع مسلكليتها على شلخص معْب ٲبثل رأسن 
ا يف ىذا مرجعية، كمن مث فتنمية الشعور بالواج  ا٤بشَبؾ يف التييّب ٯبعل لكل فرد نصيبن 

 ا من التضحيات عليو أف يلديو.الشرؼ، كما يوج  عليو كاجبن 
 ، كاليض  ىو القرار األزيل األكؿ للتمرد كجود القدر الكاىف من ٨بزكف اليض -ْ

فبلبد من كجود القدر الكاىف من اليض ، ميث ٲبثل يف  على أم كضع مهْب، كمن مث  
تل  ا٢بالة كقود الثورة كالثوار لتحري  ا٤بشاعر يف ا٘باه التييّب كالثورة، مث تتكوف عملية 
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اعد على كسر ماجز ا٢بشد ا١بماعى كا١بهد ا١بماعى، كالتبلمم ا١بماعى الذل يس
 ا٣بوؼ، كعندما يبلغ اليض  مداه فتل  ىى نفسها البداية يف التييّب كالثورة.

مظامل النظاـ مل تكن ٦برد مظامل، كإ٭با كانت مظامل مستفزة ٤بشاعر الفقراء كا٤بساكْب 
كأىل الكوارث كأىل العشوائيات، كمن ىنا فقد  تراكمت ا٤بظامل مٌب ٙبولت إىل جباؿ 

 ت كجباؿ من اليض  الساكن بعضها فوؽ بعض.من الظلما
ا على تنمية الشعور بالظلم بعد مادث جرائم النظاـ كمزبو كأدكاتو ساعدت كثّبن 

القشة الٌب قصمت  ياإلسكندرية الذل قتل فيو الشاب خالد سعيد، ككانت تل  ى
 فقد ٘بمعت كل أسباب الثورة. ظهر البعّب، كمن مث  
صحاب اليد العليا يف الثورة، ككانوا ىم القوة ىم أ -بنْب كبنات-شباب مصر 

كقد قرركا أف ٲبارسوا دكرىم ا٣ببلؽ كا٤ببدع يف إعادة صياغة  العاقلة كا٤بفكرة كا٥بادئة،
مصر، كإعادة صناعة تارٱبها باستدعاء عصر األ٦باد، ال ٤بصر كمدىا كإ٭با للعرب 

ىزٲبة  ىرية، صمم علعومل اليض  كصنع البطولة بصدكره العا مالشباب الذ ٝبيعا.
النظاـ، كاالنتصار على أعٌب ما قدمتو صناعة القمع كالقهر كاالستبداد، كاهر العامل 
ببطولتو كإصراره كٙبضره، كما قدمو يف ميداف التحرير، كيف كل ميادين مصر من كمدة 

 كشرؼ كطهارة كسائلو يف التييّب كالثورة. ،مو الثوريةيى قً 
ن مصر كلها دكخت قوة الطاغية كأبطلت كسائلو يف الشعارات ا٤برفوعة يف ميادي

اللع  على خلق ا٣ببلفات الطائفية، كاعتماده على ثقافة العبث الذل أشاعها إعبلمو 
الشعارات كالنداءات "٧بمد كمينا، إيد كامدة لينا" عكست  بْب ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب.

كماكؿ النظاـ  ،رة قركفعاشتو الشلخصية ا٤بصرية عش ،عدا جديدا يف التسامح كاحملبةبي 
 مرارا أف يبددىا كٱبفيها.

ا كجود الفطرة عملية االستعداد كالقابلية ٥بذا التييّب العظيم يساعد عليها أيضن 
الشع  ا٤بصرم، كٖباصة شبابو كإف غربت ظاىرىا ضيوط  لمل تلوث لد النقية الٍب
 كتراكم ا٤بشكبلت. ،كثقل ا٥بمـو ،ا٢بياة

 يا٤بَباكم يف الوجداف ا١بمع يكاألخبلق ما٢بضار  يساعد عليها كذل  الكامن
للمصريْب عرب آالؼ السنْب، كىذاف العنصراف "الفطرة النقية كالكامن ا٢بضارل 

الدنيا، كٛبيزت  انفرد بو شباب أـ ،يناير ٥٢" شكبل معا معلما من معامل ثورة يكاألخبلق
 بشرؼ تاريخ ثورهتا. بو مصر كىى ٚبط 



19 

 

ككاف كم كاستلخفاؼ، من تل  القيم، كينظر إليها بته البعض كاف يسلخر بالطبع
يتهم الشباب بأهنم ٩بولوف من ا٣بارج، كتأتيهم كجبات الكنتاكي ساخنة، كتل  كانت 

 كثّب التبجح.  ،قليل ا٢بياء ،طويل التيلة ،ن فقدكا شرفهم من أصحاب النفاؽإشاعة مى 
ة للوجهة الصحيحة كيف ا٤بواقف ا٣بطّبة تتوجو بوصلة التوجيو يف اإلنساف عاد

 كينفض عن فطرتو كعقلو ككجدانو كل اليبار الذل مج  الرؤية كزكم األنوؼ من قبل.
كتتوارل أيضا ضيوط ا٢بياة كثقل ا٥بمـو كتراكم ا٤بشكبلت، كيرل ا٤بتابع لؤلمداث 

ا نفض عن كاىلو كل مكببلت ا٢بركة كقيود ا٤بظامل، كا٣بوؼ ا كخيليقنا جديدن خىٍلقنا جديدن 
 اضر كا٤بستقبل، كقد ٘بلت ىذه الظاىرة يف كل شباب مصر ككل شعبها.من ا٢ب
فلحظاتو كلها، ٧بطات  ؛اا كخبلقن ا كمبهرن يناير أصبح ا٤بشهد يف مصر رائعن  ٥٢يف 

 انكسار كا٫بسار كانتصار.
ميث تستبدؿ يف التييّب بإصرار على ٙبقيق ا٥بدؼ، مهما   انكسار لركح ا٥بزٲبة،

د، كأدكات القمع لديو، كآليات القتل كعدد ا١بنود كانت قدرات الطرؼ ا٤بستب
كا٢برس. كا٫بسار تاـ ٢باجز ا٣بوؼ من ا٤بوت، كا٥بجـو عليو باإلصرار على ا٢بياة، 
مهما بليت التضحيات، كمهما أمعن الطاغية يف الومشية، كاجتهد يف استعماؿ كل ما 

 ٙبتويو خزائن أمنو كمرسو كأتباعو.
فيها الرؤل كاألفكار كالتصورات القدٲبة، برؤية  تبدلت كانتصار لركح جديدة،

 كأفكار أكثر تطورا، كتصورات أمشل كأدؽ يف معرفة الصواب كا٣بطأ. ،أعمق
عمل عملو يف ٝبع ا٢بشود باختبلؼ  يكاألخبلق مالفطرة النقية كالكامن ا٢بضار 

لسائد من توجهاهتا كتياراهتا كفصائلها كدينها أيضا يف ميداف التحرير، رغم االمتقاف ا
كلها كتذكب يف إرادة كامدة، موؿ ىدؼ ٧بدد كمومد، كىو التييّب   يقبل، لتلتق
  كالثورة.

قبيل الثورة بأياـ، ك٫بن ىناؾ يف أـ الدنيا، كيف جلسة خاصة ضمت ٬ببة من 
كقاؿ ماذا عندؾ  ،بعضهم أين؟ استفزٍل األكادٲبيْب كاحملللْب كنا نتحاكر موؿ مصر إىل

ال ٰبق لو أف يتقدـ على رب البيت كأنتم أىلو كأصحابو، قالوا: أنت؟ قلت أنا ضيف 
ا، أنت كامد من أىل الدار، كأىلها ىم أىل  كناس ، فقل بيري  عنٌ  ا لستى أنت أيضن 

كأغل  ا٤بصريْب يعرفوف  ،كأنا أعرؼ أف أغل  ا٢باضرين كفكرت قليبل، لنا ماذا عندؾ؟
ا أف التصريح بو ميامرة ٧بفوفة رفوف أيضن ، كيعرفوف الطريق إليو، لكنهم يعيا٢بل ا٢بقيق
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بالسجن كالتعذي ، فكل  يتبدأ بالعزؿ من الوظيفة، كرٗبا تنته بكثّب من ا٤بلخاطر، الٍب
ككل شئ مرصود، كمٌب األنفاس يف الصدكر معدكدة ك٧بدكدة، كا٢ببي   ،شئ مراق 
تفصيل ا بالشرح كالا كضنينن مث قلت: ٨بتصرن  كجهازه يعرؼ كيف يصطادؾ. العاديل

 ا مِبكنظر بعض الزمبلء كاألصدقاء من األكادٲبيْب كاحملللْب ضامكن  ""للقدر مفاجأت
كىو ٱبفى يف نفسو ما تبديو عيناه، ككأ٭با يقوؿ: ٫بن يف انتظار ا٤ببلئكة لتأيت اهذه 

 ا٤بفاجآت للقدر ا٤بنتظر.
يػيٍقًبل كىو  ،االنتصار ىا٤بوت، كيصر عل مييازؿ ا٢بياة بتحد مكبزىو الفدائي الذ

 :أيضا كقلت ٥بم مكهتور  كاندفاعايت على تفجّب قنبلة، استجمعت شجاعٍب
"إذا ذابت مرية ا٤برء يف سلطاف ا٢بكم ا٤بطلق، كشعر ٝبهور األمة باالنطواء 
كاالنزكاء أماـ إرادة كامدة مكنتها ا٤بصادفات من السيطرة كاالمتداد، فمن العبث أف 

ليفّبة، كإ٭با ٯب  فض األمر أكال مع صام  تتجو جهود ا٤بصلحْب إىل ا١بماىّب ا
 ."مع كل دعوة لئلصبلح يتناىف ألف بقاءه يف كضعو العايتالسلطة؛ 

ا، كتبسم آخركف يف ا، كالبعض اآلخر مشفقن ساعتها نظر بعض ا٢باضرين إيل  ٧بيىٍمًلقن 
ف خبث، كانصرفنا لتناكؿ اليذاء. بعدىا بأياـ قليلة كانت ركعة ا٤بشهد ىناؾ يف ميدا

هرت يف أعلى ٘بليات الضبط التحرير، كمل تكن تل  الركعة يف التنوع فقط، كإ٭با ظ
اىا، دكف أف يعكر صفوىا رى خرجت كمؤلت شوارع مصر كقػي  ٤ببليْب البشر الٍب ماإلراد

فهل تستمر الفطرة النقية  -إال ما قامت بو فلوؿ الطاغية كبلطجية النظاـ- مادث كامد
اف التحرير يف ٞباية كمراسة األىداؼ العظيمة للثورة، كٝبع كركح ميد مكالكامن ا٢بضار 

مل أكن  ا٢بشود باختبلؼ توجهاهتا كتياراهتا كفصائلها موؿ تل  األىداؼ العظيمة؟
ا أف ا٢بمل ا٤بيموف ٤بصر كاف توأما، أمدٮبا يولد يف قاىرة ا٤بعز كٛبتلئ بو أعرؼ أيضن 

 لا لبلداف أخر ا جديدن كرتو ليحمل ميبلدن ا كل ببلد احملركسة، بينما اآلخر يستكمل دفرمن 
تعيش مالة ا٤بلخاض يف ليبيا كاليمن كسوريا كالباقى على الطريق، كتل  كانت مفاجآت 

 رين للثورات.ظًٌ نى ٚبطت ٙبليبلت ا٣برباء ك٘باكزت رؤية ا٤بي  األقدار الٍب
 أ.د. إبراىيم أبو ٧بمد                                            

 ٤بفٌب العاـ للقارة األسَباليةا     
 :سيدٍل أسَباليا

 ـَُِّفرباير  ُٔ -ىػ  ُّْْمن ربيع اآلخر  ٔالسبت 
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 إٌبفزح األوىل
 اسهبصبد اٌثىسح ادلصشَخ

ا٢بديث عن التييّب يكوف ليوا ال معُب لو ما مل تستعد األمة ذاكرهتا 
ضياع كمضارهتا من االستبلب كشلخصيتها من ا٤بفقودة باستعادة ثقافتها من ال
 االنسحاؽ كا٥بواف كالتبعية ا٤بذلة.

كمن مث فالدعوة إىل التييّب ٙبتاج معراجا جديدا ٘بتاز بو األمزاب 
ا٤بلختلفة مدكد ا٤بأساة الٌب تعيشها أمتنا، كيتحرر اها األفراد من أسر الوثنيات 

الٌب يعرب البعض عنها السياسية الٌب ٙبالفت مع كثنية رأس ا٤باؿ، تل  
ٗبصطلح زكاج السلطة برأس ا٤باؿ، كىو زكاج يفقد شرعيتو مْب يستبيح 
مصاٌف األمة، كيتجاىل صرخات الفقراء كالكادمْب، كينته  أبسط مقوؽ 
اإلنساف، كيقسم اجملتمع إىل سادة كعبيد.. سادة يستمتعوف بكل شئ، ك٥بم 

ليس من مقهم شيئا، كال مٌب أف يأمركا كعلى الدنيا أف ٘بي .. كإىل عبيد 
التعبّب عن أن اهتم كىم يتوجعوف، أك يدكر ٖبلدىم ٦برد الرغبة أك األمل يف ف  

 القيود عن أيديهم كرقااهم.
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 )*( ادلغٍّىْ ثني خبرثُخ ادلبضٍ وِشاسح احلبضش
ؽ، كبْب مرارة ا٢باضر، انقسم  بْب جاذبية ا٤باضي بربيقو الصايف كنبعو األال 

ف إىل فريقْب: فريق اكتفى باالنكفاء على ا٤باضي البعيد، يلوذ بو كيستجّب، كمن ا٤بسلمو 
ىذا الفريق شرائح كفئات: فئة ٘بَب ذكريات ا٤باضي، كتعيش يف عامل من الوىم ا٤بريح 
خارج مدكد عصرىا كزماهنا، كترضى من ا٢بياة بالقليل الدكف، ٙبت دعول الزىد 

قلْب الذين تتطلع نفوسهم، لكن أسبااهم عاجزة فماذا ا٤بوىـو أك الورع ا٤بتصنع لدل ا٤ب
يصنعوف؟ كىلالء ينسحبوف من ا٢بياة بدعول خاطئة، كشعار ميلوط يعطل األمر 
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كيَبؾ سامات ا٢بياة للشياطْب ا٥بائجة تفعل فيها ما ٰبلو 

 د فيما أراد(.٥با، كىذا الشعار مضمونو كفحواه أف هللا تعاىل: )أقاـ العبا
كىي دعول مردكدة على أصحااها؛ ألف هللا تعاىل ال يريد بالناس إال كل خّب، كألف 
الدين الذم نلمن بو كنعتنقو كننتس  إليو إ٭با جاء أصبل ليحرر إرادة اإلنساف، كليجعل 

رى أيم ةو أي  يػٍ ٍخرًجىٍت لو دكرنا كمكانة يف توجيو دفة ا٢بياة ٫بو ا٢بق كا٣بّب كا١بماؿ )كينتيٍم خى
ًر كىتػيٍلًمنيوفى بًاّللًٌ(  هىٍوفى عىًن اٍلمينكى  .(َُُ)آؿ عمراف: لًلن اًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍ

ا، كال  لكن أصحاب ىذا التوجو ينسحبوف من ا٢بياة كال يلدكف فيها دكرنا رائدن
ف يكوف رغم أف ا٤بسلم ٯب  أ -ال مجمنا كال كزننا كال دعوةن -يشكلوف قوة ملثرة 

عنصرنا مشع ا ٤ببادئ دينو با٣بلق العظيم كالسلوؾ ا٢بسن، كا٤بمارسات الراقية، كا٤بوقف 
 اإلٯبايب يف كل شيء.

كفئة أخرل ماكلت كٙباكؿ أف توفق أكضاعها، كأف تلتـز ٗبا كاف عليو السلف 
الصاٌف، كىذا موقف رائع يف ا٢بقيقة، غّب أف أصحاب ىذا التوجو قد غالوا يف رفض  

جديد مبتكر، كغاب عن كعيهم الفرؽ الصحيح بْب ا٤بقاصد كاليايات، كبْب  كل
الوسائل ا٤بلدية إليها، كما أهنم ٘باىلوا الفركؽ الدقيقة بْب الثوابت كا٤بتيّبات يف شريعتنا 
اليراء، كمل يلتزموا يف خطااهم مع اآلخرين بالٍب ىي أمسن، كاتسم خطااهم باليض  

كالتهجم على الرموز، كالتفتيش يف صدكر اآلخرين كقلواهم  الشديد، كالتجهم لآلخرين،
ٕبثنا عن كسيلة تصنفهم ضمن أصحاب العقائد ا٤بلختلة، فنص بوا من أنفسهم قضاة على 

                                                 
 ـََُِ – ْ - َِ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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قلوب الناس كعقائدىم، كجعلوا من أنفسهم أكصياء على العقائد كمن مث فقد انتزعوا 
الذم يكشف ما يف ألنفسهم سلطاف هللا من ميث ال يشعركف، ميث ىو كمده 

الصدكر، كيعلم ما يف القلوب، ىذا باإلضافة إىل جرأة غريبة ال صلة ٥با بالعلم كال 
باألدب يف تناكؿ العلماء الكبار كالطعن يف عقائدىم، كجسارة أكرب كأغرب يف اقتحاـ 
معضبلت ا٤بتشااهات، دكف أف يتوفر ٥بم أدٌل شركط البحث العلمي الرصْب، ذل  

دىم للشباب الساذج كمقنهم بتل  ا١برعات ا٤بلخيفة الٍب تليب شعور فضبل عن اصطيا
التميز لدل ىلالء الشباب كتشعرىم أهنم كمدىم ىم الطائفة الناجية؛ ألهنم كمدىم 
أيضنا ىم أصحاب العقيدة الصحيحة، كمل يفتحوا صدكرىم كعقو٥بم لقبوؿ اآلخر كطرؼ 

يكوف لديو شيء من ا٢بق الذم ليس يف ا٢بوار قد ٰبمل على األقل بعض ا٢بقيقة، كقد 
 مكرنا على أمد بذاتو.

غّب أف ا٢بق عندىم ال يتعدد كمن مث فبل ماجة ٢بوار مع اآلخرين، كإذا كاف ا٢بق 
ال يتعدد، فإف ىذه كلمة مق أريد اها باطل؛ ألف كمدة ا٢بقيقة ال ٛبنع من تعدد كجهة 

الت كمصامبنا ٤بسّبة اإلنساف إىل النظر إليها، كيف الدين ا٢بنيف الذم جاء ختمنا للرسا
قياـ الساعة، كمستوعبنا ٢باجات البشر يف الطوؿ كالعرض كالعمق. يف ىذا الدين ما 
يدفع إىل فتح النوافذ كاألبواب مع اآلخرين، كضركرة ا٢بوار الراشد الذم يستهدؼ 

ة لو الوصوؿ باإلنساف إىل شاطئ األماف يف ٕبثو عن ا٢بق كا٢بقيقة معا. إف ىذه الفئ
ا يف رد الناس إىل دينهم رد ا ٝبيبلن، بدال من  ٚبلت عن ىذه ا٤بثال ، ألدت دكرنا رائدن

 ا٤بسارعة إىل اهتامهم باالبتداع كالفسوؽ أمياننا، كالشرؾ أمياننا أخرل.
 أما الفريق الثاٍل، فقد انكفأ ىو اآلخر، لكن يف جهة معاكسة.

لذم ٰبكم ىلالء التائهْب أهنم ال لقد التوت أعناقو ٫بو اليرب، كجوىر الفكر ا
يركف، كال يسمعوف، كال يعجبوف إال ٗبا يأيت من ىناؾ، كيف نظرىم ال خبلص كال مناص 
إال بااللتحاؽ كاالنسحاؽ، أم أننا ٯب  أف نلتحق اهم كنذكب فيهم، كبالتايل تنمحي 

جا يف من الوجود ىويتنا كخصائصنا كمقوماتنا كلها، كنصبح خبليا يف بنياهنم كنسي
 ٢بمتهم ا٢بضارية.

كىم ال يفرقوف بْب الشيء كالفكر، كيفتقدكف ماسة التمييز بْب عامل األشياء كعامل 
األفكار، كىم اهذه الدعوة الٍب يبشركف اها كيدعوف إليها كيتحمسوف لشيوعها 
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كإشاعتها إ٭با يريدكف منا أف نرفع أيدينا تسليما كاهنزاما، كأف نتلخلى عن كل ما لدينا من 
 تاريخ كتراث، كبذل  فهم ٰبملوف لنا ٫بن ا٤بسلمْب شر ا كثّبنا.

كبْب ىلالء كأكلئ  تقف النلخبة الواعية الداعية إىل هللا ٕبق، تنّب الطريق، كتضيء 
إشارات ا٣بطر ٞبراء، كٙباكؿ إعادة الوعي ا٤بفقود إىل الشلخصية ا٤بسلمة باستعادة 

ها يف التطلع إىل ٞباية الكياف العاـ، كٙبقيق مقوماهتا كمكوناهتا، كبعث ٮبتها كإمياء أمل
الذاتية اإلسبلمية ا٤بستقلة، كجهود ىلالء معركفة كمقدرة عند هللا كعند ا٤بلخلصْب من 

 خلقو.
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   )*((1/2اٌمىاسض اٌثمبفُخ واالخزّبػُخ.. ولضُخ اٌزدذَذ وإٌهضخ )
ة األخّبة ٘بديد الفكر اإلسبلمى ك٘بديد ا٣بطاب الديُب دعوات امتلت يف الفَب 

مسامات كبّبة يف السامة الثقافية، كترددت تل  الدعوات بشدة يف مقاالت ككتابات 
صحفية ٧بَبمة تستهدؼ كٙبمل فعبل دعوة صادقة للتجديد كالنهضة، كيف الوقت ذاتو 
امتؤلت السامة أيضا بكتابات ٛبثل القوارض الثقافية كاالجتماعية كال تبيى سول 

ألصيل عن ثقافتنا كاستبدالو بسلخافات فلكلورية ال ٛبت ال استبعاد كإقصاء الفكر ا
للفكر كال للثقافة كال لؤلدب بصلة من قري  أك بعيد، كمصل بعض ىذه السلخافات 
على جوائز تقديرية، األمر الذل يعُب أف ا٤بعايّب الثقافية غائبة ٛباما عن السامة الثقافية 

قلة، كلقد كانت العدالة الثقافية تقتضى يف ببلد العرب األجاكيد كأكطاهنم ا٢برة ا٤بست
ك٫بن نتحدث عن الدعوة لتجديد الفكر اإلسبلمي ك٘بديد ا٣بطاب الديُب أف نتحدث 
أيضا عن ا٢باجة لتجديد ا٣بطاب السياسي لبلنعتاؽ من أسر القهر كالذؿ كاالستبداد 

ا٤بواطنْب  كالطيياف، ككنا كال زلنا يف ماجة أيضا لتجديد ا٣بطاب االقتصادل الذل موؿ
إىل غرباء كأجراء يف أكطاهنم، كزاد من سطوة كفساد رأس ا٤باؿ مْب مت زكاجو بالسلطة 
كالسياسة، ككنا أيضا كال زلنا يف ماجة لتجديد ا٣بطاب اإلعبلمي يف صحافتنا كإذاعاتنا 
كإعبلمنا كلو من باب امَباـ النفس كٞباية الذات الوطنية مٌب ال تتحوؿ إىل مسخ 

ح اليـو لبعض األشلخاص كبعض األ٠باء فإذا تيّب ا٥بول السياسى أخرج كل يكيل ا٤بدي
ما يف القاموس من صفات النقص كالتجريح ليلحقها بنفس األ٠باء كاألشلخاص الذين  
كنا باألمس القري  نتباىى بوطنيتهم كعبقريتهم كسعادة األكطاف كفلخرىا بإ٪بازاهتم، 

د ا١بر  اح الوطنية كالقومية كيدعو الستعادة ركح ككنا أيضا يف ماجة إىل خطاب ييضمًٌ
الومدة كينمى شعور ا٤بواطن باالنتماء الكبّب ألمتو، بدال من التمزؽ كالضياع يف كاقع 
ييرل بالقضم كا٥بضم من قبل قول كربل يف أكج قدرهتا، ٦بموعة من الدكؿ تتباين فيما 

 كمدة أكركبية،٥با قوة بينها،كٚبتلف يف أجناسها كلياهتا كثقافاهتا، كمع ذل  تلتقى يف
دفاع مشَبكة،كسوؽ أكركبية مشَبكة، كعملة مشَبكة،كتتعامل مع قضايا العامل بتصور 
مشَبؾ ٰبمى مصا٢بها كٰبقق أىدافها كيفرض امَبامها بْب دكؿ العامل، كتسعى كتتطلع 

 دكؿ كثّبة لبلنضماـ إليها.

                                                 
 ـََُِ – َْ - ِّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ا تكاد تكوف كامدة، كىف ا٤بقابل أمة بدك٥با ٥با دين كامد كلية كامدة، كٮبومه
تواجو أطماعا كامدة، كمع ذل  ٚبتلف فيما بينها كال تتفق كال على شئ كامد، ٛبل  
كًٌنها من ٘باكز   من اإلمكانيات ما ٯبعلها يف مقدمة األمم، كلديها من الثراء كالثركة ما ٲبي
كل عقبات التلخلف، كمع ذل  تعيش يف أمط درجات ضعفها، اآلخركف ىم الذين 

ا، فبأمرىم تأٛبر، كإلرادهتم ٚبضع، كىف فلكهم تدكر، كموؿ أىدافهم تتمركز كل يقودكهن
مركتها ككل نشاطها، كىذا كاقع يدركو العقل ا١بمعي جملموع األمة،كما يدرؾ معو بأف 
أمتنا تعيش يف عصرىا الراىن مرملة صعبة من مرامل الَباجع ا٢بضارم، نتج عنها 

بات العميق اختلط فيها ملم النهضة اليائ  انفصاـ فكرل، تسب  يف مالة من الس
كا٤بستكن يف أعماقها، بضباب الرؤية، كانفصل فيها الواقع ا٤بنسح  عن قمة أ٦باد 
اآلباء الكبار، فاصطدمت طمومات ا٤بُب يف التصور كالفكر، بأعلى ٘بليات ا٣بلل 

كاالنكفاء  كالفوضى يف الواقع احملسوس، األمر الذل أفرز مالة من التقوقع على الذات
على ا٤باضى، كإف كاف ٦بيدا كعظيما، كلقد كاف من الطبيعي أف يستفز ىذا الوضع 
القلق إرادة األمة عامة، كعلمائها ك٬ببها الثقافية كاألكادٲبييْب فيها بشكل خاص إلعادة 
النظر يف أنساؽ القيم الٍب توجو سلوؾ أبنائها كتكوًٌف ثقافتهم كٙبدد عبلقتهم ٗبا ٙبملو 

ات العو٤بة من ثقافات تتسم بطابع الكونية، كما ٙبدد مكاهنا كا٘باىاهتا يف تل  تيار 
 الكونية ا١بديدة.

كمل يكن من ا٤بقبوؿ كال من ا٤بعقوؿ أف ننكفئ على الذات مكتفْب با٤باضى التليد، 
 ذاكرين بأنو قد كاف لنا مكاف الصدارة يف يـو ما، ككنا ٫بن العامل األكؿ.

 بلـ النهار لن تعفي أمتنا من دفع ضريبة اليياب عن ا٢باضر،غّب أف األماٍل كأم
كىي فاتورة تكاليفها باىظة كطعمها علقم؛ ألهنا تدفع من مرية ا٤بسلم ككرامتو، ك٘بعل 
إرادتو رىينة مفنة من قمح يقتات اها، أك قطعة من سبلح يدافع اها عن نفسو كعرضو 

سبلمى التعُب نزىة يف عامل الثقافة ككطنو، كمن مث كانت الدعوة إىل ٘بديد الفكر اإل
كا٤بعرفة، تسرح فيها العقوؿ بعيدا يف عامل الوىم ا٤بريح، فَبفو عن ذاهتا، كتضيف إىل 
مالة الَبىل مزيدا من الكسل الذل يسهم يف استبقاء التلخلف، كإ٭با ىى دعوة 
ر الستفراغ الوسع كالطاقة ٣بلق صيغ فكرية كفقهية جديدة تعمل على تعديل الصو 
ا٤بعكوسة يف نفوس ٝباىّب أمتنا عموما، كشبابنا بشكل ٨بصوص، كتعلمهم كيفية ا٤بوازنة 
بْب النس  كاألمجاـ كاألكزاف كالكتل، فبل يصح كال ٯبوز تكبّب الصيّب كال تصيّب 
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الكبّب، كالٲبكن أف يكوف مقبوال أف تصنع ا٤بعارؾ موؿ توافو األمور، بينما أمهات 
 أك اىتماـ علمي رصْب،القضايا هتمل ببل ٕبث 

دعوة ٘بديد الفكر اإلسبلمى تعُب أكال أف يعطى للجزء مكانو من الكل، كأف نقيم 
 الوزف بالقسط لتعتدؿ معايّب األمور كتعود سّبة ا٢بياة إىل موازين االستقامة كاالعتداؿ.
كإذا كاف ا٣بطأ يف السلوؾ ٲبثل خطأ يف الوزف، كىو ببل ري  خلل يف العدالة، فإف 

٣بطأ يف التصور يشكل خطأ مستمرا يف ا٤بيزاف، كتل  كارثة ثقافية ٘بل  للناس أغبلطا ا
شٌب ال ٰبصيها العد، كال ٛبثل خلبل يف ا٤بعايّب فقط، كإ٭با ٛبثل مالة من غياب ا٤بعايّب 
أصبل، كمن مث فالدعوة إىل ٘بديد الفكر اإلسبلمي تعُب أف نعدؿ ميزاف التصور للعقائد 

يم ا٤بنبثقة عنهما، كأال نَبؾ ا٣بلل يف ا٤بيزاف، كإال ٙبللت الومدة الفكرية كللحقائق كللق
كالعقدية الٍب تشكل الضمانات لبقاء األمة داخل الدائرة اإلسبلمية، كبقاء أفرادىا على 
خط اإلسبلـ الصحيح ا٤بستقيم، كىى دعوة من ٦بموع نتائجها كآثارىا يتحدد ا٤بنهج 

من خبللو عقلية األجياؿ كيصنع عرب كسائلو كآلياتو الرأم كاإلطار الَببوم الذم يصاغ 
 العاـ.

لذل  يتحتم على ا٤بثقفْب كالعلماء ا١بامعيْب كاجملمعيْب أف يهب وا لتلبية تل  الدعوة 
كىى  كأف يبدأك يف عملية إعادة بناء ٥بيكلية منظومة القيم اإلٲبانية كالعلمية كاألخبلقية،

عصورىا السالفة كجعلت من ا٤بسلمْب العامل األكؿ، ىذه القيم الٌب هنضت باألمة يف 
ا٥بيكلية الٌب تأسست يف األصل على الوميْب قرآنا كسنة، أملت كل قيمة من القيم 
٧بلها ا٤بناس ، كأعطتها مجمها يف البناء العقدل كالبناء التشريعي كالبناء األخبلقى 

صد كاليايات، كعن الضركرات دكف مياالة أك تفريط، كلنا يف مديث فقهائنا عن ا٤بقا
كا٤بصاٌف كالتحسينات، منارة كدليل، فلم يطغ يف أذىاهنم رضى هللا عنهم قيمة على 
قيمة، كما مل تتجاكز كل قيمة قدرىا كمجمها كمكاهنا كمكانتها يف ا٤بنظومة التشريعية 

مث جاءت فَبة  العظيمة، ككاف عمدهتم كأساسهم الذم اعتمدكه ىو القرآف كالسنة،
لَباجع ا٢بضارل كاال٫بطاط الفكرل فأصابت األمة ٕباالت من التمي ع كفقداف ا٥بوية، ا

كالتمزؽ كضياع الومدة الشعورية، األمر الذل عر ضها للتآكل الذايت من داخلها كفتح 
 باب االخَباؽ كالسيطرة من ا٣بارج.
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 )*((2/2اٌمىاسض اٌثمبفُخ واالخزّبػُخ.. ولضُخ اٌزدذَذ وإٌهضخ )
يكلية الٍب ٙبدثنا عنها كقلنا إهنا تأسست يف األصل على الوميْب قرآنا كسنة، ا٥ب

أملت كل قيمة من القيم ٧بلها ا٤بناس ، كأعطتها مجمها يف البناء العقدل كالبناء 
التشريعي كالبناء األخبلقى دكف مياالة أك تفريط، فا٤بنظومة العقدية مررت الناس من 

ب دهتم هلل الوامد األمد، كا٤بنظومة التشريعية أعطت كل خوؼ ا٣بلق كمن ىمًٌ الرزؽ كع
قيمة قدرىا كمجمها كمكاهنا كمكانتها، كا٤بنظومة األخبلقية الٌب ىى نتاج كٜبرة 
للمنظومتْب السابقتْب العقدية كالتشريعة، خلقت يف الوجداف الضبط اإلرادل كالضمّب 

اقبو كيطلع منو على كل خفايا ا٢بى الذل يذكر اإلنساف دائما بأف ىناؾ من يراه كير 
 النفس كنواياه كبذل  استطاعت أف تلسس مضارة ا٣بّب كا٢بق كا١بماؿ،

 مضارة ا٣بّب للناس كل الناس باعتبار رسالتها رٞبة للعا٤بْب،
 كمضارة ا٢بق يف العقائد كاألخبلؽ كالقيم،

 كمضارة ا١بماؿ يف الفنوف كاآلداب،
الذل ىو قدر هللا اليال  كقضاؤه الذم ال كمن مث ٛبت صياغة اإلنساف الرباٌل ك 

يرد فكاف ٕبق عبدا هلل سيدا يف الوجود كالكوف، ككاف عمدهتم كأساسهم الذم اعتمدكه 
 ىو القرآف كالسنة. 

إف إعادة بناء كترتي  ىيكلية منظومة القيم من جديد أضحت مطلبا ملحا تدعو 
ا٤بتيّبات العا٤بية الٌب ٘برل  إليو مالة االنكسار الٌب تعيشها أمتنا، كتفرضها ظركؼ

مولنا، كىى متيّبات ٘برنا جرا ك٘برل بنا أيضا ٫بو مستقبل مل ٫بدده ٫بن، كال نعرؼ من 
معا٤بو كخريطتو غّب أنو سبامة يف ٧بيط عظيم، ريامو عاصفة، كأمواجو عاتية، كٙبيط بنا 

 فيو أ٠باؾ قرش كثّبة، كتعَبض سّبنا شع  مرجانية خطّبة كمدمرة.
عوة إىل ٘بديد الفكر اإلسبلمي تعُب أف ٭بس  ٫بن يف ىذه الظركؼ على كالد

األقل بدفة ا٤برك ، كأف ٫بميها من الصداـ بالشع  ا٤برجانية، كأف ٫بافظ عليها كسط 
ىذا ا٤بوج العاتى بعيدا عن ٠ب  القرش الذل يَببص اها كٰباكؿ توسيع ا٣بركؽ ليدخل 

 إليها.

                                                 
 ـََُِ – َْ - ِٖ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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يفقدنا السيطرة على دفة القيادة كيصي  بوصلة كا٣بلل يف ترتي  منظومة القيم، 
 التوجيو بالعط ، فيضيع منا الطريق كيفقد ا٤برك  شراعو مث تضيع مراسيو.

ٗبعُب آخر ىى دعوة لتحقيق استقبللية األمة كٞباية قرارىا كإرادهتا من أف ترهتن 
 لآلخرين، كتعفيها من فاتورة ا٢بساب الذم تدفعو ٚبلفا كمذلة كقهرا كعجزا،

كما مل نعمل جادين على إعادة ٘بديد منظومتنا الفكرية كا٤بعرفية كمن مث ترتي  
كتنظيم منظمومة القيم، فإهنا ستتوارل ليحل ٧بلها قيم أخرل ٨بتلة ككافدة، يفرضها 
 اليري  الذم امتل األفكار كالعقوؿ كالقلوب، قبل امتبلؿ األكطاف كالديار كاألرض.

انية بوجود عشوائيات نشأت يف غياب التلخطيط كلئن اعَبفنا يف مياتنا السك
كا٤براقبة، تشكل نتوءات كشذكذا يف ا٤بدائن كالقرل، فإف يف مياتنا الفكرية كالثقافية 
عشوائيات كفدت إلينا يف عصور اال٫بطاط كاستقرت، مث زادت عن طريق الوافد الثقاىف 

ا٤بهج ن كا٤بدج ن،  ا١بديد الذل مكن ٥با يف بيئتنا، كغرس عن طريقها خبليا الفكر
فنشأت تل  القوارض الثقافية كعشعشت يف ثقافتنا، كىى قوارض من نوع خطّب ال 
تشوه الصورة فقط، كإ٭با تعمل على كسر إرادة األمة كٙبويلها إىل أمة متسولة ملتحقة 
كمنسحقة، كاستقبلت أمتنا تل  ا٣ببليا، كقد ىدىا طوؿ السبات، فلم يعد لديها يف 

عة من القوة ما تصد بو أك ٙباصر جراثيم تل  القوارض، كمن مث ٛبكنت جهاز ا٤بنا
القوارض من مزاٞبة الفكر الصحيح، كعكرت صفو ا٤بنابع الصافية يف تراثنا الفكرل 

 كعطلت النهضة كأخرت دكر التجديد كاجملددين.
كىف مادثة غّب مسبوقة أكصت تيسى ليفُب كزيرة خارجية إسرائيل السابقة بوضع 

ا٤بقاالت الٌب كتبت ألعضاء من ىذه القوارض على صفحة كزارة ا٣بارجية  أغل 
اإلسرائيلية على النت باعتبارىم أصدؽ ٛبثيل لوجهة النظر اإلسرائيلية، فهم ٲبثلوف 
سفراءىا يف أغل  الصحف كاجملبلت العربية، كقد قرأ الرئيس اإلسرائيلى شيموف بّبيز 

ا ليقوؿ ١بلسائو " كات  ىذا ا٤بقاؿ يستحق أعلى كامدة من تل  ا٤بقاالت مث ى   كاقف
 كساـ يف إسرائيل.

ىذه الواقعة ا٤بستفزة ٘بعل من الضركرم قبل الدخوؿ إىل العصر من عملية مراجعة 
 مع الذات نعرؼ من خبل٥با من ٫بن؟

ا؟  كماذا نريد ٙبديدن
 كما الذم ٲبكن أف نأخذه كما الذم ٲبكن أف نرفضو؟
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 القبوؿ أك الرفض؟كىل لنا أصبل خيار يف 
كىل لدينا منظومة من القيم ٛبكننا من التعامل مع ا٤بتيّبات مع االمتفاظ 

 با٣بصوصية؟
 كما الذم ٲبكن أف نفعلو لنحصن أمتنا ضد تل  العشوائيات؟

 اإلجابة على تل  األسئلة ٙبدد أكال إمكانيات الذات مْب تتعامل مع اآلخر.
ة بسقف معريف ٰبمل ىف رؤيتو ٔبان  كما البد أف تكوف تل  االستجابة ملطر 

ثوابتنا البعد اإلنساٍل ٤با ٙبملو قيم اآلخرين، كيأخذ يف ا٢بسباف ك٫بن بصدد ا٢بديث 
 عن منظومة القيم االعتبارات التالية:

أف الفطرة قاسم مشَبؾ بْب البشر يف كل اجملتمعات ككل الشعوب كاألمم،  -
 مهما اختلفت األجناس كاأللواف كالليات.

ا٢بضارات تراكمية كبينها تبلقح كأخذ كعطاء ينتج عنو تفاعبلت يف األفكار أف  -
كالثقافات تنتقل من عصر آلخر كمن بلد إىل آخر كمن مضارة إىل مضارة 
أخرل، ككل ذل  لو تأثّب يف نسق القيم السائدة، كخصوصا ك٫بن نعيش 

 عصر السماكات ا٤بفتومة بفضائيات تفوؽ العد كا٢بصر.
ىل ذل  ما أنتجتو كسائل العصر من منظومة اتصاالت ٘باكزت فإذا أضيف إ 

بالصوت كالصورة كل ا٢بواجز كا٢بدكد، إذا كضعنا ذل  يف االعتبار فإف قضية االنفتاح 
على اآلخرين كالتعرؼ على مالديهم ثقافة كمضارة تصبح مطلبا ملحا لبلستفادة ٩با 

 ٙبقق ىناؾ.
يتنا ٫بن، كبعيوننا ٫بن، ككفق ثوابتنا ٫بن، كاالستجابة للتحدم البد أف تنطلق من رؤ 

 مث البد أف تكوف تل  االستجابة ٧بسوبة ٗبا ٭بل  فعبل، ال ٗبا نتمُب أف ٭بل .
كإذا كاف بعضنا ٯبد يف البحث لطل  العافية ألمتنا كيستنهض ٮبة النلخبة من 
ر البامثْب ليساٮبوا يف هنضة ثقافية ٙباكؿ نفض السبات عن األمة بتجديد الفك
اإلسبلمي كصياغة مشركع ثقايف من النوع الثقيل كإهناء الييبوبة الٌب طاؿ ليلها، كذل  
مطل  يشكل أمنية كملما استطابتو قلوب ا٤بلخلصْب، كلطا٤با دعت إليو أقبلمهم، فإف 
على مركة التجديد كدعاهتا كا٤بلتزمْب اها أف ٰبددكا أكال موقفهم من تل  العشوائيات 

الٌب ٛبؤل السامة كتساىم يف استمرار غيبوبة األمة،كتص  على عقوؿ  الثقافية كالفكرية
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األفراد سيبل من ا٤بلخدرات الثقافية الٌب تدغدغ غرائزىم كتفصلهم عن كاقعهم ا٤برير، 
 ك٘بعلهم يعيشوف معزكلْب عن الزماف كا٤بكاف، مفصولْب عن تارٱبهم كتراثهم.

مابلو بنابلو، كذابت فيو النائحة نقطة البدء ىنا تبدأ بتنظيف ا٢بقل الذل اختلط 
الثكلى بالنائحة ا٤بستأجرة؛ لذل  فقد كج  التلخلص من تل  العشوائيات الٌب ٛبثل 
 القوارض الثقافية أكال ليكوف التجديد على قاعدة صحيحة كمن خبلؿ منطلق صحيح.
ثانيا: منطلق التجديد البد أف يبدأ من رصيدنا ٫بن، كذل  يتطل  ا٤بصا٢بة مع 

 ت الفكرية كالثقافية كإهناء القطيعة بيننا كبْب تراثنا.الذا
ثالثا: العودة إىل الذات تتطل  قدرا من الثقة تزكؿ معها مالة االلتباس بْب الثوابت 
كا٤بتيّبات من ذل  الَباث، كتتضح اها الفركؽ بْب الومى ا٤بعصـو قرآنا كسنة، كبْب 

التعامل معو بقدر كبّب من االمَباـ ا٤بلخزكف الفكرل كالثقايف لعلمائنا،على أف يتم 
 كالتقدير، كبعيدا عن القداسة كالعصمة الٌب مل تثبت ليّب القرآف كالسنة.

كيف ىذا الصدد لن ننطلق من فراغ، فربغم الضعف كالسبات ا٤بصحوب ٕباالت 
التلخلف كالعجز كالتبعية ا٤بمقوتة فلسنا أمة ال جذكر ٥با تقف يف مه  الريح، كمن مث 

إ٭با ٫بن أمة  -كما يتصورالبعض كيتمُب ذل  آخركف-عها من أرض الوجود ٲبكن خل
مريضة فقط تعرؼ سر دائها كٲبكنها أف تستعيد عافيتها كدكرىا كرسالتها كٖباصة أف 
ا مر ؾ الدنيا كغّب التاريخ، كأعاد للوجود رشده كمرارة  ا كعظيمن ا ضلخمن لديها رصيدن

من االستفادة من ٘بارب اآلخرين كمكمتهم، كال  ا٢بياة، كىذا الرصيد ا٤بلـز ال ٲبنعنا
كلكنو يشكل بالنسبة للَباث  ٰبوؿ بيننا كبْب النظر يف معطيات ا٢باضر كاألخذ منو،

 اإلنساٌل بعمومو أعلى كأغلى كأغُب رأ٠باؿ.
كىف ىذا الرصيد الضلخم منظومة من القيم تتسع دكائرىا كملقاهتا لتشمل كل 

تأثّبىا ليصل لكل فرد كيصبغ كل سلوؾ للفرد كاجملتمع ميداف يف ا٢بياة، كما يتسع 
فهل ٙبمل النلخ  الثقافية دعوة تبشر بأنو: قد ماف الوقت لنستلهمو كننطلق  كاألمة.
 منو..؟.
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 )*( األداء اٌشبر ورؼغًُ اٌىفبءاد!
٦بتمعات ا٤بسلمْب ا٤بعاصرة ال تعمل كل ا٤برافق يف أداء متواز كال يربطها عقد  يف
إ٭با كل يعمل بطريقتو كبأسلوبو ا٣باص. كإذا كاف األداء ا٤بتوازم يص  يف ٦برل كامد، ك 

النفع العاـ للمجتمع، فإف األداء الشاذ ٕبركة انعكاسو كتناقضو ضد بعضو البعض 
يعطل الكفاءات، كيشل اإلرادة، كيصي  اجملدين باإلمباط، كٰبدث نوعنا من االزدكاجية 

 األمة من ٜبرة جهود أبنائها. كاالنفصاؿ، كما يتسب  يف مرماف
كلئن كانت ىنال  جهود فردية مبدعة كرائعة، فهي مل تلبث أف تصطدـ كتتحطم 
أماـ البّبكقراطية القاتلة كالركتْب الساـ، كمن ىنا ال تلبث ىذه ا١بهود أف ٛبوت كتندثر 
لتايل كسط بيئة ال تقدر اجملدين كا٤ببدعْب، كال تعرؼ كيف تستفيد ٔبهود أبنائها، كبا
 فاحملصلة النهائية على الناتج العاـ ٙبس  با٣بصم من رصيد ا٤بسلمْب كليس باإلضافة.
كىذه ا٢بالة ال تسب  التوقف كا١بمود يف اجملتمع فقط، كإ٭با ترجع بو إىل الوراء، 
كترتد بو القهقرل، فيعيش مالة من التلخلف ا٤بزرم الذم ٰبيلو عالة على غّبه من 

 لكل طامع كأسّبنا لكل معتد أثيم.األمم، كٯبعلو فريسة 
ككسط ىذا ا١بو الكئي  كا٤بملوء بآفات التلخلف كالضياع تبحث العقوؿ ا٤ببدعة 
لنفسها عن منفذ كمبلذ فبل ٘بد مكاننا كتقديرنا إال يف أمضاف اليرب، الذم ٰبرص بدكره 

صلية من دائما على استنزاؼ عقوؿ أبناء األمة، كاالستفادة منها، كمرماف ٦بتمعاهتا األ
 ٜبرات جهودىا كعبقرية عقوؿ أبنائها.

كمن ىنا يظل التلخلف لنا كالتقدـ ٥بم. كإذا كانت طبيعة ا٢بياة ال تعَبؼ ٕبق إال 
 لؤلقوياء، فإف الضعف كا٥بواف يكوف من نصي  ا٤بسلمْب كمدىم.

كىكذا ٱبطط كيراد ألمتنا أف تعيش على ىامش ا٢بياة دكف أف يكوف ٥با مضور أك 
 تأثّب.

كإذا كاف الدين الذم نزؿ من السماء قد رفع أمتنا قدٲبا إىل مكاف القيادة 
كالريادة، كبوأىا مكانة التقدير كاإلعزاز، فإف ا٤بسلمْب يف عصرىم ا٢بايل قد ٚبلوا عنو، 
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كىبطوا دكف مستواه، كفرطوا يف قيمو كمبادئو، كذابت ىويتهم كمكوناهتم النفسية، 
رغم الكم العددم الكثّب )قرابة مليار كنصف - فقد ٙبولوا كمقوماهتم ا٤بعنوية، كبالتايل

إىل شيء ال طعم لو، كال لوف، كال رائحة، يستهل  كال ينتج، كيأخذ كال  -نسمة(
 يعطي، كينفعل كال يفعل، كيتأثر كال يلثر، كيستقبل فقط كال يرسل.

"غثاء   نعم ىم من ميث الكم كثّب، كلكنهم كما قاؿ النيب )صلى هللا عليو كسلم(
كيثاء السيل". فهل ىذه األمة ىي الٍب أرادىا هللا أمة كسطنا، كاختارىا لتكوف شهيدة 
على أمم األرض كلها؟ أـ أف شيئا خطّبنا قد مدث، غّب  ا٤ببلمح كالقسمات، كأماؿ 
أمرار األمس، كركاد النهضة، كقادة ا٢برية، كمشاعل النور، إىل قطيع من األسرل، 

ياع، كيعانوف التعثر كالتمزؽ، كال ٯبيدكف إال العراؾ ضد بعضهم، يعيشوف التلخلف كالض
 كال يتحركوف يف كل شيء إال بإشارة كتصريح ٩بن ليسوا من دين هللا على شيء.

كإذا كاف ىذا ىو كضع ا٤بسلم ا٤بعاصر، فكيف يتحقق لو التمكْب يف األرض، 
كط ا٣ببلفة عن هللا؟ كال ككيف يستعيد مكانتو كىو يعيش ىذه ا٢بالة، كال تتوفر فيو شر 

مٌب عناصر اإلٲباف الصحيح؟ فهو اهذا الوضع مل يفلح يف دين كال دنيا، بل قد أضاع 
الذم ال يلمن أصبل أك -دينو كدنياه كضيع نفسو كأمتو. كيف ا٤بقابل فإف غّب ا٤بسلم 

كيلتـز بسنة هللا يف األسباب، كٰبَـب بكده ككفامو قوانْب  -يلمن على ٫بو منحرؼ
ادة، كيبذؿ ا١بهد كالعرؽ يف إتقاف فنوف ا٢بياة كشئوف الدنيا، فإف عدالة هللا تأ ى أف ا٤ب

ٰبـر من ٜبرة ىذا الكفاح يف الدنيا، كلو كاف كافرنا فعليو كفره، كسيحاس  عليو عند هللا 
 يف الدار اآلخرة.

كإذا كاف اآلخركف ٰبَبموف قوانْب الطبيعة، كٯبٌدكف يف التعرؼ على ا٤بادة 
صائصها كقوانينها، كيستفيدكف من كل دقيقة يف مياهتم، كيوظفوف عنصر الزمن ٩بثبل كخ

يف امَباـ الوقت، كعنصر العلم ٩بثبل يف امَباـ العقل، كتوفّب اإلمكانات لو، كعنصر 
ا٤بادة ٩بثبل يف امَباـ ا٤باؿ كمسن استلخدامو صرفنا كاستثمارنا. فإننا دكف أمم األرض 

ريطنا يف ىذه العناصر كاستهانة اها. كإذا كاف ديننا ينشيء عبلقة ٝبيعنا أكثر الناس تف
تكاد تكوف عاقلة بْب الكائن كالكوف، كيقيم البناء ا٢بضارم على تل  الركائز الٍب 
استفاد منها أعداؤنا كسلخركىا ٣بدمتهم، فهو مل يكتف بلفت اإلنساف إليها كتنبيهو إىل 

فقط، كإ٭با جعلها ٧بل مساب دقيق يف أمرج خطورهتا يف تقدـ األمم كرقي اجملتمعات 
 ا٤بواقف كأشدىا خطرنا يف ٙبديد مستقبل اإلنساف أماـ هللا يف الدار اآلخرة.
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يقوؿ رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم(: "ال تزكؿ قدما عبد يـو القيامة مٌب يسأؿ 
بو كفيم عن أربع: عن عمره فيم أفناه، كعن شبابو فيم أببله، كعن مالو من أين اكتس

. فهل ٲبكن أف تكوف ىناؾ )صحيح ا١بامع الصيّب كزيادتو(أنفقو، كعن علمو ماذا عمل بو" 
 دعوة الستثمار الطاقات كتوظيف العناصر أفضل من ىذه الدعوة؟.

إف اآلخرين الذين ال يلمنوف باهلل، أك يلمنوف بو على ٫بو منحرؼ قد انصرفوا إىل 
ستفادة من كل ما ىو متاح لديهم، فكاف من مقهم إجادة أعما٥بم، كإتقاف فنوهنم، كاال

ٗبقتضى قوانْب العدالة اإل٥بية أف يتقدموا، كأف ينتصركا، كأف ٰبققوا أقول اإل٪بازات 
بكل خيوط اللعبة السياسية  -ٗبوج  ىذا التقدـ-كأعظمها يف عامل ا٤بادة، كأف ٲبسكوا 

كاحملافل الدكلية لتحقيق كتوجيو دفتها لصاٌف قضاياىم، كأف يسلخركا كل ا٤بنظمات 
أىدافهم، فهل يبلموف إف فعلوا ذل ؟ كإذا كاف ىذا ىو ما٥بم فما ىو ماؿ ا٤بسلمْب 

 يف ا٤بقابل؟
إن  إف نظرت ٲبنة أك يسرة ال ٘بد غّب التسي  كتبديد الطاقات كضياع الوقت، 
يل كبا١بملة ال ٘بد غّب أمة تعيش على أطبلؿ آبائها، كٙبسن ا٢بديث عنهم بكبلـ طو 

عريض، لكنها ال ٙبسن اقتفاء آثارىم أك االقتداء اهم.. ٘بيد سرد تاريخ البطولة لكنها 
تعجز عن ٧باكاة البطل. تل  ىي مالة ا٤بسلمْب، نقوؿ ذل  يف ٧باكلة لفهم الواقع 
ا يف الذىن طبيعة العبلقة بْب التلخلف  كٙبديد نقاط السل  كاإلٯباب، كليكوف كاضحن

ة كالٍب أفرزىا الواقع اليائ  عن منظومة القيم اإلسبلمية ا٢بقيقية كالقيم السلبية السائد
كلتكوف دعوة التجديد كالنهضة على بصّبة تستحضر كل جوان  ا٤بشكلة كال تيفل 
عن جان  منها، مث نقوؿ ذل  أيضا من باب الصدؽ مع النفس كليس من باب جلد 

 الذات.
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 )*(وصاسح األوصاس وِٕبهح اٌرتثُخ اإلعالُِخ
كالوزر بكسر الواك كسكوف الزام ىو الذن  . الوزير يف اللية ىو السند كا٤بعْب

كا٣بطيئة يرتكبها اإلنساف كينوء اها كاىلو كعندنا يف ببلد العرب األجاكيد )الببلد ا٢برة 
ا٤بستقلة( فإف أغل  الوزارات ٙبمل نقيض معناىا، كتعمل يف كثّب من األمياف ضد 

كبعض الوزراء يف ببلد العرب األجاكيد، الببلد  من أجلها.األىداؼ الٌب أنشئت أصبل 
ا٢برة ا٤بستقلة أيضا من فصيلة القوارض، كالقوارض االجتماعية مصطلح أطلقو ا٤بفكر 

 اإلسبلمى مال  بن نىب رٞبة هللا عليو يف كتابو "ميبلد ٦بتمع"
ت عقو٥با كالقوارض االجتماعية كالثقافية يف مياة أمتنا ىى عينات من البشر امتل

كاختلت ثقافتها كٛبادت يف سلخافاهتا، كىذه القوارض كثّبة كمتعددة، لكن أكثرىا خطرا 
كأشدىا فتكا باألمة طوائف ثبلث، لكل طائفة منها أدكاهتا كآلياهتا كأساليبها يف 
التشكي  كالوقيعة با٣بصـو كخداع الفريسة، ك٥با أيضا معاك٥با يف التلخري  كا٥بدـ. 

ارض يف ٙبريف اليالْب كانتحاؿ ا٤ببطلْب كتأكيل ا١باىلْب،كقد عطلت كٛبثلت ىذه القو 
مسّبتنا ا٢بضارية زمنا كأثارت موؿ شريعتنا اإلسبلمية كثّبا من اليبار ٰبج  الرؤية 
كيزكم األنوؼ، لكن العلماء األجبلء كالربانيْب من أىل اإلسبلـ كانوا كما زالوا ٥بم 

كيد خصـو الشريعة يف ٫بورىم كينفوف عن با٤برصاد، يدافعوف عن دينهم كيردكف  
اإلسبلـ كا٤بسلمْب هتمة الشراسة كالعدكاف، كىذه الطوائف الثبلث عرب عنها كٝبعها 
مديث رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم بقولو: "ٰبمل ىذا العلم من كل خلف عدكلو 

قي كمققو األلباٍل / ركاه البيهينفوف عنو ٙبريف اليالْب كانتحاؿ ا٤ببطلْب كتأكيل ا١باىلْب". 
 ّٓص/  ُمشكاة ا٤بصابيح كتاب العلم الفصل األكؿ ا١بزء

كىذه القوارض فئة ٚبتبئ ٙبت ستار ا٢بداثة كٙباكؿ جاىدة أف ترٌكًج كتيشيع 
مصطلح "العقل يف مقابل النص"، كتسعى لتكريس ىذا الفهم با٤بيالطة كالتدليس، 

كاألكثر تشويشا كضجيجا، فهم  ىى األعلى صوتا -مع األسف الشديد-كىذه الفئة 
ٲبلئوف السامة عرب صحف ك٦ببلت كفضائيات بكبلـ عن ا٢بداثة كالتنوير، كال يركف 
مداثة تتحقق إال بسلخ األمة عن دينها كتراثها كمضارهتا، كال يركف تنويرا ٰبدث إال إذا 
لها، انطفأت أنوار الشريعة كالتحقت أمتنا كانسحقت يف مناىج اليرب كنظمو كقيمو ك
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كذريعتهم كامدة تتكرر يف كل لقاء كعلى ألسنتهم ٝبيعا، كىى ضركرة التحرر من قيود 
 النص كقيود الَباث،

كدكر القوراض الثقافية ىنا ىو العمل على انفصاؿ األمة التاـ عن دينها، كىنال  
توزيع لؤلدكار بْب ىلالء، فبعضهم ٯباىر سافرا بدائو ككراىيتو، كالبعض اآلخر يرتدل 

وب اإلسبلـ ا٤بستنّب، كيبدل إعجابو بو كٗبا فيو من قيم... لوال...... لوال... ٝبود ث
علمائو على النصوص كٛبس  القائمْب على شلكنو بالظواىر كالقشور، كأنو ال بد من 
مراعاة ا٤بصاٌف، كال بد للعقل أف يأخذ دكره يف فهم النصوص بعيدا عن أل قيود. كالبد 

ة اإلسبلمية ٩با ٰبرض على ثقافة العنف كرفض اآلخر كما إىل ذل  من تنقية مناىج الَببي
من االسطوانة ا٤بشركخة الٌب تعودنا على نيمها القبيح كلما أتيحت الفرصة كجاء دكر 
موسم بداية ا٢بملة، كمن مث يطرموف القضايا تباعا كبأدكار ٨بتلفة كٙبت مجج متنوعة 

العقل كإما النص، كمن مث فنحن أماـ  فتسمع منهم مثبل النص يف مقابل العقل،فإما
خيار مر، نتلخلى عن العقل كنلتـز بشكلية النصوص كنعيش يف عزلة عن الدنيا، أك 
ننطلق يف دنيانا كنلحق برك  ا٢بضارة كيكوف لنا بْب أمم األرض مكاف كمكانة؟ كىكذا 
 تبدك دعول ا١بمود على النصوص ككقوؼ الذين امتكركا تفسّبىا ألنفسهم، ىى أـ

ىم سب  التلخلف كسب  العجز  -اإلسبلميوف طبعا-ا٤بشكبلت كلها، كأصحااها 
كسب  التبعية، كسب  ما مل باألمة من أزمات كسب  ماسيستجد يف مياهتا من كوارث 
يف مستقبل األياـ، كال مانع من دس كلمة من نوع " ثقافة رفض اآلخر" أك "ثقافة 

١بماعة احملظورة" كإدخا٥با ضمن السياؽ بيّب الكراىية" أك "ثقافة العنف كالتطرؼ" أك "ا
مناسبة مٌب يفهم من يعنيو األمر أف الكات  الخوؼ منو كال خوؼ عليو؛ ألنو من 
مظّبة كتاب ا٢بزب أك كتاب الشرطة كما يطلق عليهم البعض، كبناء على الطرح الذم 

لتقدـ كا٢بداثة يطرمو ىلالء يكوف على األمة أف ٚبتار كقد برح ا٣بفاء، إما أف ٬بتار ا
كااللتحاؽ برك  ا٢بضارة كالتحرر من قيود النصوص، كإما أف نعيش قابعْب يف معتقل 
ا٤باضى البعيد نستحضر من القركف ا٤باضية خرافات الَباث ك٪بَب مكايات عن السلف 

 ال تثمن كال تيُب من جوع، كعلى األمة أف ٙبدد مصّبىا فإما العقل كإما النص.
بلـ ميلف؛ ألف ا٤براد ىو التفلت من ضوابط الشريعة، كالتمرد كىذا يف ا٢بقيقة ك

على كل قيم اإلسبلـ، كٙبويل ٦بتمعاتنا إىل كيانات تابعة ملتحقة كمنسحقة كمتجردة من  
كل خصائصها، ال تستهدؼ غّب أف تعيش ا٢بياة بأم شكل كعلى أل لوف، كلو على 

اٌف من يراد لنا أف ننسلخ من فضبلت ما يلقى إليها من موائد اآلخرين، كال ندرل لص
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كىكذا يبدك اإلجحاؼ يف طرح القضايا، بل يبدك  ديننا كىويتنا كنتحوؿ إىل أمة تائهة.
التدليس كاليش كالتشويو كاغتياؿ ا٢بقائق كٙبريض الناس بشكل سافر للتمرد على 
ها األصوؿ العقدية كا٥بوية الفكرية كالثقافية، كا٣بركج على الثوابت الٌب تبلقت علي

إرادات الشعوب باختيارىا لدين هللا عقيدة كشريعة كمنهاجا، كإذا كاف لكل أمة من أمم 
األرض ثوابت اتفقت عليها كارتضتها ىوية ٥با كدكنتها يف دستورىا ككضعت نصوصا 
قانونية ٢بمايتها كعاقبت كل من ٱبرج عليها، فما باؿ أمتنا تَبؾ ثوابتها )سداما مداما( 

 لالء دكف ٙبذير أك نكّب؟.مستبامة من ًقبل ى
كليس ىذا بالطبع شأف األمرار من األمم، كليس ىذا شأف أمة ٥با رصيد مضارل 
أث ر يف ٙبضر الدنيا، كأسهم يف هنضة علمية عا٤بية ال يزاؿ العامل يعيش بعض خّباهتا، 
كٯبُب ٜبراهتا مٌب اآلف، كال ش  أف أكرب ا٤بوضوعات الٌب تثّب مفيظة ىلالء كٙبدث 

عا من الذعر لدل بعضهم ىو االقَباب من الشريعة، ليس فقط من نامية الدعوة إىل نو 
تطبيقها كاالمتكاـ إليها، كإ٭با مٌب من نامية دراستها كالبحث فيها كاإلشادة ٗبا فيها 

 من قيم ٙبرر اإلنساف كترقى الوجود كٙبمى ا٢بياة.
كمذؼ موضوعات ا٢بدكد كمن مث كانت ا٤بطالبات بتييّب مناىج الدراسة ىف األزىر 

كضركرة االلتحاؽ برك  ا٢بداثة، مث كاف آخرىا ما نشرتو الصحف كبشكل مثّب 
كلقد ذكرٌل ىذا  كمستفز ٙبت عنواف "إمالة مناىج الَببية اإلسبلمية إىل فضيلة ا٤بفٌب"

العنواف بعناكين أخرل ٙبمل يف خلفياهتا معُب ا٤بوافقة على إعداـ اجملـر بعد إدانتو 
ة كمكم احملكمة عليو، كطبيعى أننا ٝبيعا نعرؼ أف ا٤بوضوع ٨بتلف، كأف ثقتنا يف با١برٲب

٠بامة اإلماـ ا٤بفٌب كمعرفتنا بو ٘بعلنا على ثقة كيقْب أف الرجل بعلمو الواسع كثقافتو 
الشاملة كذكائو ا٢باد لن يبلع الطعم الذم أراد البعض أف يصطاده بو، كأنو أكرب كأجل 

ة،كأف كرعو كخشيتو هلل ٙبوؿ بينو كبْب أغراضهم ا٤بشبوىة يف ٛبرير ما من ظنوهنم ا٤بلخبول
يطل  منهم، غّب أف الداللة يف العنواف خطّبة جدا كمستفزة لكل مر كشريف كأيٌب، 
فسمامة ا٤بفٌب ليست مهمتو مراجعة ا٤بناىج، كمن مث فقد أدرؾ ٠بامتو مجم االستفزاز 

الوقيعة بْب ملسستْب ٮبا األزىر كدار الفتول فيما ٰبملو العنواف من ٧باكلة الفتنة ك 
ككبلٮبا ٲبثل الرأس كالرمز كا٤برجعية، كٮبا أيضا آخر ما تبقى ٤بصر أرض الكنانة من 
الزمن ا١بميل بعد بيع كخصلخصة كل شئ، مث تأميم الدين لصاٌف الدكلة كإخضاعو 

ملىبلت علمية كال لعمليات تشريح ك٘بريح تقـو اها العلمانية ا٤بزكرة الٌب ليس لديها 
ٛبل  أية أدكات أك آليات للبحث، كمع ذل  ٙبصد جوائز الدكلة التقديرية من أمواؿ 
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ىذا الشع  ا٤بسكْب، ككأف ذل  إغاظة كإمعانا يف معاقبة ىذا الشع  الذل ال زاؿ 
يتمس  بدينو كىويتو كيعتز اهما معا كيراٮبا ا٤ببلذ اآلمن ٢بماية ذاتو من طوفاف 

نسحاؽ كالدمج كالذكباف الٌب تدعونا إليو العلمانية كٙباكؿ فرضو بالضيط االلتحاؽ كاال
كالقهر كاإلكراه.كقد أدركها ٠بامة ا٤بفٌب كتنبو بذكائو إىل ملعوب كزارة األكزار كمن مث 
صرح بعد ذل  بأف األزىر الشريف ىو جهة االختصاص يف مراجعة ا٤بناىج كليست 

ة الٌب ٚبر ج منها ا٤بفٌب كتلقى العلم يف أركقتها، التصريح رد غيبة ا٤بلسس دار الفتول.
كلكن ا٤بلسسة الدينية الكربل كىى األزىر أضحت بعد ىذا ا٤بوقف يف ماجة إىل ما 
يسمى برد االعتبار يف لية القانوف، لكن القانوف غائ  كإذا غاب القانوف فبل اعتبار 

 لكل شئ كال ألم شئ.
راؽ مناىج الَببية اإلسبلمية لفضيلة ا٤بفٌب سعيا كىف ثنايا تل  ا٢بملة تأتى إمالة أك 

إلعدامها كالتلخلص منها ككأهنا ٦بـر ضبط متلبسا ٔبرٲبة شنعاء كعليو أف يواجو ا٤بوت 
 ٗبوافقة ا٤بفٌب مٌب ال يعَبض معَبض.

ا٤بناىج موضع االهتاـ كالٌب مكم الوزير بإمالة أكراقها لفضيلة ا٤بفٌب ٛبهيدا 
كىو جهة -تها من قبل ١بنة يف ٦بمع البحوث اإلسبلمية إلعدامها كانت قد راجع

االختصاص الٍب تضم ٦بموعة من كبار العلماء ا٤بتلخصصْب منهم العبلمة ا٤برمـو الشيخ 
٧بمد اليزاىل كالدكتور ٧بمد سيد طنطاكل كالدكتور أبو الوفا التفتازاٌل كالدكتور شوقى 

لجنة كلمتها كقدمت توصياهتا، كقد قالت ال -ضيف كالدكتور أٞبد عمر ىاشم كغّبىم
كلكن يبدك أف ا٤بلخطط ىو استبعاد اإلسبلـ كقص جذكره من مياة أمتنا ٝبلة كتفصيبل 
على مرامل كبأدكار ٨بتلفة لكل مرملة ٠باهتا كمهمتها كرجا٥با كلكن على طريقة 

كإال  التقسيط ا٤بريح، فهل نضجت الطبلخة كجاءت مرملة البداية من ا١بيل ا١بديد؟
لداعى للمراجعة ا١بديدة؟ مث أليس ذل  معناه التشكي  يف مصداقية اللجنة فما ا

السابقة كالتشكي  يف كفاءة أصحااها؟أـ أهنا الرغبة يف الفتنة كالوقيعة بْب ا٤بلسستْب 
األزىر كدار اإلفتاء؟أـ أف القضية برمتها ليست سول ٦برد رد فعل طبيعى على طريقة 

م يقوؿ بو علم النفس يف تلبية ا٥بول األمريكى ك٧باكلة االستجابة لبلرتباط الشرطى الذ
 ا٢بصوؿ على رضا السيدة ىيبلرل كلينتوف قبل أف تفوت الفرصة كتيي  عن السامة؟

كذل  ىو الدكر الذل ٛبارسو القوارض الثقافية عندما تطالبنا أف نستجي  يف كل 
عاليم ديننا كعقائدنا شئ ٤بن ليسوا من دين هللا على شئ، مٌب كلو كاف األمر يتصل بت

 كمناىج تربية أبنائنا؟.
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 )*( عمىط اٌثمبفخ.. وِؤصق إٌظبَ
مْب تسقط ثقافتنا نضل الطريق كتضيع البوصلة كال يعرؼ اإلنساف من ىو، كال 

 ابن من، كال من أين جاء، كال إىل أم مضارة ينتمى، كال إىل أين تكوف كجهتو.
لو ما مل تستعد األمة ذاكرهتا ا٤بفقودة كا٢بديث عن التييّب يكوف ليوا ال معُب 

باستعادة ثقافتها من الضياع كمضارهتا من االستبلب كشلخصيتها من االنسحاؽ كا٥بواف 
كمن مث فالدعوة إىل التييّب ٙبتاج معراجا جديدا ٘بتاز بو األمزاب  كالتبعية ا٤بذلة.

ن أسر الوثنيات السياسية ا٤بلختلفة مدكد ا٤بأساة الٌب تعيشها أمتنا، كيتحرر اها األفراد م
الٌب ٙبالفت مع كثنية رأس ا٤باؿ، تل  الٌب يعرب البعض عنها ٗبصطلح زكاج السلطة 
برأس ا٤باؿ،كىو زكاج يفقد شرعيتو مْب يستبيح مصاٌف األمة كيتجاىل صرخات الفقراء 
كالكادمْب كينته  أبسط مقوؽ اإلنساف. كيقسم اجملتمع إىل سادة كعبيد، سادة 

بكل شئ ك٥بم أف يأمركا كعلى الدنيا أف ٘بي ، كإىل عبيد ليس من مقهم  يستمتعوف
 شيئا كال مٌب التعبّب عن الرغبة أك األمل يف ف  القيود عن أيديهم كرقااهم.

كال أ٘باكز مدكد الواقع ا٤بر مْب أقرر كأعَبؼ بأف الليل قد طاؿ كأف صبح العرب 
ديهم مْب ٚبلوا عن دينهم مث ٚبلى الذم كاد أف يشرؽ مزىوا ٗبيبلده قد مزقوه بأي

 بعضهم عن بعض كأسلم بعضهم بعضا.
كال أ٘باكز ا٢بد أيضا مْب أعَبؼ صارخا أف الظبلـ قد لف  بالفعل كل بقعة من 
ديار ا٤بسلمْب لدرجة مولتهم إىل غثاء كيثاء السيل ال يصلح شيئا مٌب كال مطبا للنار، 

ن االعَباؼ اها، ففي تضاريس كاقعنا تل  مأساة من باب الصدؽ مع النفس ال بد م
يستلفت االنتباه أف األخطار الٍب ٙبيط بأمتنا أكثر من أف ٙبصى أك تعد، لكن أشدىا 
خطورة ك أبشعها تدمّبا سقوط الثقافة، كسقوط الثقافة يعُب فقداف الطريق كغياب 
ت  االنتماء، كلعل البامث يلحظ أف فَبة السبعينات من القرف ا٤باضى شهدت ٙبوال

كثّبة، فبعض األنظمة يف الدكؿ اإلسبلمية كانت تصلى كلكن ليّب قبلتها، بعضها كاف 
يصلى كيتوجو إىل ٠باء الكرٲبلن، يستحلفها ٕبق ٪بومها ا٢بمراء أف تسقط عليو مزيدا 
من بركاهنا يف التنوير كالعدالة االجتماعية كالتطبيقات االشَباكية كٞباية مقوؽ الكادمْب 

ّبكليتاريا من دمض اإلمربيالية كالعمبلء كالثورة ا٤بضادة كٙبقق انتصاراهتا مٌب تتمكن الب

                                                 
 ـََُِ – َٕ - ُّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )



42 

 

يف الداخل كا٣بارج معا، كما إىل ذل  من الشعارات الٍب باتت معركفة كثبت فشلها 
 كسقط مركجوىا بعد سقوط ا٤باركسية يف البيئة الٌب كلدت فيها.

لعكسي، فهو ييسبًٌح شطر آخر من ىذه النظم كاف كال يزاؿ يصلى يف اال٘باه ا
ٕبمد البيت األبيض كأىلو، كيهتف بأ٦بادىم يف ا٢برية كالدٲبقراطية كمقوؽ اإلنساف، 
كيهيم ٕببهم يف الصباح كا٤بساء، كيبشر مع ا٤ببشرين بانتصارىم يف خلق كونية جديدة 
يصبح العامل فيها قرية متحابة يسودىا السبلـ كاألمن، كينعم الناس فيها بفردكس جديدة 

 -كمنو مصر-يتحقق فيها ما يتمناه اإلنساف كأكثر ٩با يتمُب. كىكذا ناـ العامل اإلسبلمي
بالطبع على ملم ٝبيل، بدأت اليفوة األكىل فيو باالنفتاح كما ٯبلبو من خّب ينعم فيو 
ا٤بشردكف باالستقرار، كيئوب اليائبوف عن ديارىم، كفيو تتحقق أمبلـ احملركمْب كالفقراء 

ىكذا امتؤلت النوتة ا٤بوسيقية ٗبعزكفة ملوة عزفتها صحف الدكلة كتبارل  كالبائسْب ك 
ا يف شرح أنواع النعيم كالرخاء االقتصادل الذل ٯبلبو االستثمار كاالنفتاح  كيت ااهي
كا٣بصلخصة، كا٬بدعت أ٠باع ا٢بيارل كىفت أفئدة ا٤بتعبْب كأغمض الشع  عيونو 

وش  أف تتحقق، فإذا بو يصحو كقد ضاع ا١برٰبة بعد مرب طويلة علي أمبلـ كردية ت
منو كل شئ يف ا٤بدائن كالقرل، الناس كالزرع كا٢بيواف كالبنية التحتية كا٤بستشفيات، 
فقد كضع الوافد ا١بديد ٗبالو كمعو بعض الفاسدين أيديهم على كل أساسيات ا٢بياة 

تعبوف، مٌب ا٢بلم للفقراء كالكادمْب بعد أف اغتالوا من الدنيا كل ما ٲبلكو الفقراء كا٤ب
 الذم عاشوه يف غفوهتم كغفبلهتم مولوه إىل كابوس من نوع ٨بيف.

كصحا النائموف من غفوهتم كغفلتهم، كا٤بنساقوف كراء خدعة االنفتاح كا٣بصلخصة 
فوجدكا أنفسهم أسرل لصام  السيادة الذم ال راد لقضائو كال يعلو صوت فوؽ 

يود ك أغبلؿ السادة ا١بدد الذين يقيدكف صوتو. بدأت رملة جديدة من ا٤بعاناة يف ق
أيدل العامل كأقدامو بسبلسل من ذى ، يفرح ا٤بسجونوف بالنظر إىل بريقها البلمع، كما 
يتلهوف كل يـو بسعرىا يف السوؽ كالبورصة بْب صعود ىبوط، مث ال يبذلوف جهدان يف 

مكموا ربط سبيل ا٣ببلص كا٢برية؛ ألف ٠باسرة البن  الدكيل كصندكؽ النقد قد أ
األعناؽ كمعها األيدم كاألرجل مٌب يتمكن السيد من كل شئ يف العبيد، كمن مثٌ 
يتعامل معهم ك كأهنم قطيع من الينم، فهو كمده الذم ٰبلبهم مٌب شاء، كيذبح منهم 
مٌب شاء، كىو كمده الذم ٲبدىم بآالت ا٢برب، كىو كمده الذم يرعى ٥بم 

 شاردة. السبلـ،كعصاه دائما جاىزة ألم شاة
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كقد كصلت بنا مالة الومل السياسي كالثقايف كاالجتماعي كاالقتصادم كما 
يصحبها من فساد مستفز مٌب أصبحت ٛبس  ٖبناقنا كٙبدث يف جسد األمة أنواعا من 
ا٣بركؽ كالعاىات الٌب قطعت ركابط األخوة كاألصل الوامد كاللية الوامدة كالدين 

الكلمة، ك٭بزؽ إطارنا، كنتحالف مع العدك على الوامد كجعلتنا نتحاكر بالنار بدؿ 
مساب الشقيق، ك٫بكم إغبلؽ ا٤بعابر عن أشقاء فيهم أيتاـ كأرامل ٙبت ا٢بصار، 
كندمر أنفاؽ التنفس ك٧باكالت التفلت من ىذا ا٢بصار الظامل كنبُب أسوار العار 

الشقيق كالكراىية ٙبت دعاكل كعناكين تسئ إىل الذات كتسر العدك كٙببط الصديق ك 
كال تقنع طفبل غرا، فضبل عن مرٌو مدرؾ ألبعاد الصراع كأىدافو ك٦باالتو، األمر الذل 
ٯب  أف يدفعنا بقوة إىل البحث عن منفذ لللخركج من ىذا الومل، كإىل كسيلة إغاثة 
كإنقاذ ال ٤بركبة الوطن فقط، كإ٭با لسفينة األمة كلها الٌب أكشكت أف تيرؽ لكثرة ما 

 فعل أبنائها يف الداخل أكال مث بفعل أعدائها يف الداخل كا٣بارج معا.فيها من خركؽ ب
كسقوط الثقافة يعُب أننا كمصريْب نفقد الذاكرة فبل نعرؼ من ٫بن كال أين موقعنا 
،كالذل يتحرؾ يف قفزات جريئة ٫بو اجملهوؿ ىف مستقبل  يف ذل  العامل ا٤بتيّب مع كل يـو

 الندرل ما هللا فاعل بو.؟
ول الداخل ىنال  ٛبرد معلن صدر من رأس الكنيسة يرد أمكاـ القضاء فعلى مست

كيهزأ بالنظاـ كيعلن يف صلف أنو لن ينفذ أمكاـ القضاء كليس قلقا من أم شئ، ككاف 
رد فعل النظاـ مشينا ك٨بزيا ٘باه ىذا التمرد، فبدال من مواجهتو بالغ النظاـ يف طمأنة 

من استجداء رضاه كالبحث لو عن ٨برج، مث  ا٤بتمرد كبعث لو ببعض رموزه يف مالة 
كانت الكارثة الكربل أف ا٤بادة الثانية من الدستور كالٌب مرص النظاـ على ٘بميدىا 
طواؿ فَبة مكمو ىى الٌب أنقذتو من ىذه الورطة،فعلى مدار ما يقرب من ثبلثة عقود 

و لتفعيلها كالنظاـ يعادل مضموف تل  ا٤بادة كيعاق  بسجونو كمعتقبلتو كل من يدع
كٙبويلها إىل كاقع كيطلق كبلبو لتصفهم بالظبلميْب مرة كٔبماعة طالباف مرة ثانية كبدعاة 
اإلمارة اإلسبلمية ثالثة كبا١بماعة احملظورة مرة رابعة كخامسة كما إىل ذل  من األكصاؼ 
األمنية ا٤بعركفة يف قاموس صحايف الشرطة ككتاب األمن داخل الصحافة القومية 

ا، كمل نسمع من العلمانيْب تعليقا على ىذا التمرد أك كصفا لو بالظبلمية كخارجه
كالدعوة إىل دكلة مسيحية دينية كما يصفوف اإلسبلميْب يف كتاباهتم، األدىى كاألمر أف 
السلطة نفسها كالنظاـ ذاتو تياضى عن فعل الكنيسة ككافأىا على ٛبردىا بتفعيل ا٤بادة 

ادة الٌب ٝبدىا النظاـ كاجتهدت الكنيسة كثّبا بالطعن فيها الثانية من الدستور كىى ا٤ب
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ك٧باكلة تييّبىا باعتبارىا تكرس االنقساـ كالفرز الطائفي، كلنا أف نتلخيل مثبل أف ملسسة 
دينية كاألزىر رفض مكما حملكمة بفوائد البنوؾ ٕبجة أهنا تصادـ ا٤بادة الثانية من 

لينا كل أجهزة النظاـ لتعطيو درسنا يف الدستور كيف يكوف ا٢باؿ؟ ساعتها ستلخرج ع
التطور كالتقدـ كضركرة ا٣بركج من كهوؼ التلخلف كالكف عن ا١بمود كالتحرر من 
عقلية البدك كرعاة اإلبل، أما إذا كاف ىذا ا٢بكم يتصل بشأف من شلكف النساء 
فساعتها سيندب الرجاؿ كالنساء معا كستنعى صحافتنا ا٢برة ا٤بستقلة اإلسبلـ كلو 

لسساتو الٌب ال تتماشى مع ركح العصر كال تستجي  ٢باجات الناس كتعيش يف عزلة ٗب
 عن الزماف كا٤بكاف كالدنيا.

جديدة كإ٭با ىى ، كتل  الكارثة ليست كارثة الشاب خالد سعيد: الواقعة الثانية
ملقة يف سلسلة من ا٤بعاناة الٌب يعيشها الفقراء كالكادموف كمن ال ظهر ٥بم كال ماؿ 

هم ليشَبكا بو ذمم البعض كضمائرىم كما أكثرىا يف أسواؽ النلخاسة كالتزكير كتلفيق لدي
التهم لؤلبرياء كبراءة ا٤بفسدين إذا تعرضوا ٤بساءلة أك ٧باكمة من باب ذر الرماد يف 
العيوف، كالقضية بقدر ما ٙبمل من مأساة بقدر ما تكررت من قبل كذى  الضحايا دكف 

١بناة نعموا ٗبكافآت كترقيات كشهادات تقدير مٌب كلو كانت أف تنعيهم بواكي بينما ا
 جرائمهم ضد الشرفاء من بعض رجاؿ القضاء.

يف القضية ا١بديدة ال عربة اهتاؼ ا١بماىّب كال بالتظاىرات كال بأن ات أىل الفقيد 
كال مٌب بشهادة من رأكا الضحية ييقتل يف الشارع كىف كضح النهار، فكل ىلالء ال قيمة 

كما يصدر عنهم ىو عبارة عن عاصفة يف فنجاف كانتهى األمر، كيكفى بياف كامد  ٥بم
يصاغ بدقة يف التزكير كقل  ا٢بقائق فتتلقفو صحافتهم لتلوث بو تاريخ شاب مكافح 
فتسلخر منو كىو بْب يدل ربو بشكل فج ك٩بجوج، مث يأتى تقرير الط  الشرعى ليلكد 

لشرطة ىف ىذه الواقعة بالذات كانت يف خدمة ما صرح بو ٮباـ الداخلية كليثبت أف ا
الشع  كأهنا دائما على استعداد لتحمل كل التضحيات مٌب توصلو إىل مثواه األخّب، 

 كىذا ما فعلتو مع الشاب الفقيد خالد سعيد، ىكذا كببل خجل.
كتتواىل أمداث القضية، كا٢بكومة كمزاها ا٢باكم ككل ا٤بسئولْب فيها مل ٰبركوا 

ينطقوا ببنت شفو ككأف أمداث القضية قد كقعت يف ا٤بريخ. كسكت النظاـ   ساكنا كمل
كالعادة، أمل يطال  أمد نواب ا٢بزب اليضنفر قوات الداخلية بإطبلؽ الرصاص على 

 ا٤بطالبْب ٕبقوقهم أماـ ٦بلس الشع ؟ فلم العج  إذف يف ىذا السكوت؟
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ا٢بزب كا٢بكومة، فالدنيا غّب أف الرياح قد جاءت ىذه ا٤برة ٗبا اليشتهى النظاـ ك 
قد ضجت كٙبركت منظمات مقوقية كمنظمات مدنية دكلية كأصدر االٙباد األكركيب 
بيانو ا٤بعركؼ، مث أعربت ا٣بارجية األمريكية عن قلقها ٘باه ما ٰبدث من انتهاؾ ٢بقوؽ 
اإلنساف، عندىا فقط بدأ البحث عن ضحية إلهناء الضجة كا٣ببلص من ىذا الصداع، 

 فبلف كا١باكيش فبلف ىم من ارتك  ا١برٲبة.الرقي  
مسنا، كىل تصرؼ ىلالء من رأسهم أـ أهنم يتحركوف بأكامر؟ كىل كانوا يتجرأكف 
على فعل ما فعلوه لوال شعورىم بأهنم دائما فوؽ القانوف؟ كأف سادهتم كرؤساءىم لن 

يف طر٨بة يسلموىم لشئ كلو كانت إرادة القانوف، كمن مث كانت احملاكالت ا٤بستمرة 
 القضية بأسالي  متعددة ٕبثا عن غطاء من التزكير ٰبمى ا١بناة كيدين الضحية.

مث كانت ا٤بفاجأة الٌب مل يتعود الناس عليها أبدا كمل نسمعها من قبل أف ١بنة 
السياسات أصبحت تصرح بأف العدالة البد أف تأخذ ٦براىا يف قضية خالد سعيد كأف 

ك٫بن طبعا ال نشك  يف صدؽ التصريح  ؾ مقوؽ اإلنساف.ا٢بزب الوطُب ال يقبل بانتها
كال يف نوايا من أطلقوه،فقد يكوف ٪بل الرئيس السيد ٝباؿ مبارؾ صادقا كيعمل من 
أجل ٙبقيق العدالة، غّب أف احملللْب كأغل  الناس يركف أف التصريح جاء باىتا كقد جاء 

ء كىى: أف التحرؾ مل يأت بعد فوات األكاف كال ٰبمل غّب داللة كامدة يف نظر ىلال
استجابة لرغبات ا١بماىّب الياضبة كمل يكن ترضية ألىل القتيل، بل كال مٌب نزكال على 
رغبة ا٤بستشارين لكس  ثقة ا١بماىّب يف مثل تل  احملن كما أشار الصحفي النابو 
األستاذ ٝباؿ سلطاف يف مقاؿ سابق، كإ٭با جاء ٛباىيا مع ما صدر عن ا٣بارجية 

يكية كاالٙباد األكركيب، كيقدـ ىلالء مجة على ما يقولوف ٕباالت الظلم الفادح األمر 
الذل تفوح ركائحها القبيحة يف كل مكاف، فهل تتحرؾ ١بنة السياسات كمعها ا٢بزب 
الذل ال يقبل بانتهاؾ مقوؽ اإلنساف لنصرة ىلالء كرفع الضيم عنهم، إف كانوا جادين 

ئيات الدكيقة كطرب ا٣بفّب ك٦باىيل ا٤بطرية كالزاكية فليذىبوا إىل ضوامى ملواف كعشوا
ا٢بمراء كمنطقة الرشاح كغّب ذل  من األماكن الٌب يعيش أىلها عيشة ال يقبلها مٌب 

كتستدعى الذاكرة على عجل تل  ا٢بكمة العمرية يف سياسة الناس مْب  ا٢بيوانات.
، كال ٘بمركىم فتفتنوىم، قاؿ عمر بن ا٣بطاب لوالتو "أال ال تضربوا ا٤بسلمْب فتذلوىم

رمم هللا عمر بن كال تنزلوىم ا٢بياض فتهلكوىم، كال ٛبنعوىم مقوقهم فتكفركىم".
 ا٣بطاب كآجرنا يف خالد سعيد كرفاقو كمن سبقوه كمن سيلحقوف بو ككل مصاب أمتنا خّبنا.
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 )*( سعبٌخ اىل ِىايل وػجُذ اٌؼُ عبَ
د ا٤بناىج تأثّبنا يف مياتنا كأكثرىا ا٤بنهجية الوضعية الٌب نشأت يف اليرب ىى أش

التصاقا با٢بالة الثقافية يف ٦بتمعات العرب كا٤بسلمْب، كمصر بالطبع يف مقدمتها، فلدينا 
ىنا يف أرض الكنانة عشاؽ ٥با ملمنوف اها مدافعوف عنها، يدعوف إليها ليبل كهنارا كال 

فهى تشكل ٥بم قبلة  يركف تقدما ٰبدث أك هنضة ٲبكن أف تبدأ ٗبعزؿ عنها، كمن مث
ثقافية إليها يتجهوف، كمنها يتلقوف، كعنها يأخذكف، فهم اها ميرموف، ك٤ببادئها كأفكارىا 

 يركجوف كيدعوف.
كمن ا٤بهم يف البحث اجملرد أف يعرؼ البامث السياؽ التارٱبى كا٤بناخ الثقاىف الذل 

صوابا نأخذ بو  نشأت فيو تل  ا٤بنهجية مٌب يتمكن من ا٢بكم عليها صوابا أك خطأ،
كندعو إليو مع الداعْب لو، أك خطأ فنتجنبو كننبو إخواننا إليو كنصوب كجهتهم إف كانوا 

 يبحثوف عن ا٢بقيقة كيريدكف هنضة كإصبلمنا.
 كىف السياؽ التارٱبى يلحظ البامث ما يلى:

أف الفَبة الٌب سبقت ظهور ا٤بنهجية الوضعية كانت الكنيسة قد سيطرت  (ُ
 اىيمها على مصادر القرار كالتوجيو.برجا٥با كمف
أف الصيغ الثقافية السائدة يف تل  الفَبة كانت ٧بكومة بقيود السكوف الرافض  (ِ

 ألم مراؾ كا١بمود ا٤بتأيب على أم تييّب، كالثبات ا٤بعادم لكل جديد عقلي أك علمي.
اع أف ىذه ا٤برملة انتهت بتمرد العقل على تعاليم الكنيسة، كثورتو بعد صر  (ّ

 طويل على تل  الصيغ ا١بامدة.
كاف من الطبيعي أف يولد ىذا الضيط ا٤بتزايد فكرنا مناقضنا ٛبامنا يعادم فكرة  (ْ

ا يف ىذا الوجود.  الثبات ىف مد ذاهتا"، كأنو ال مطلقات أبدن
أف ا٤بنهجية الوضعية نشأت يف أمضاف ىذا الظرؼ التارٱبى ا٤بأزـك ثقافيا  (ٓ
 كعلميا.

                                                 
 ـََُِ - ٖ - ّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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نوف رد الفعل، انطلقت ا٤بدارس الوضعية ىف دراستها للظواىر كٗبوج  قا (ٔ
 الطبيعية أك االجتماعية من منطلق أف كل شيء نسيب.

أف الرؤية يف ا٤بنهجية الوضعية ا٫بصرت يف جان  صيّب من عامل ا٤بادة "العامل  (ٕ
اليي  احملسوس أك ما يسمى بعامل ا٤بل  أك عامل الشهادة" دكف أف تضع يف االعتبار عامل 

 أك مٌب تفكر فيو.
كمن ىنا انطلقت ىذه ا٤بدارس يف إنكارىا للثوابت يف كل شيء، العقائد كالقيم 
كاألخبلؽ، كنشأت العلمانية الطبيعية كما يطلق عليها أستاذنا العظيم الدكتور عبد 

"العلمانية الشاملة"، كالٍب ٲبكن أف نسميها أيضا  -رٞبو هللا-الوىاب ا٤بسّبم 
الطبيعية / ا٤بادية" أك "العلمانية العدمية"، كىي رؤية شاملة للكوف بكل  "العلمانية

مستوياتو ك٦باالتو، ال تفصل الدين عن الدكلة كعن بعض جوان  ا٢بياة العامة كمس ، 
كإ٭با تفصل كل القيم الدينية كاألخبلقية كاإلنسانية عن كل جوان  ا٢بياة العامة يف 

ياة ا٣باصة يف هنايتو، إىل أف يتم نزع القداسة ٛباما عن  بادئ األمر، مث عن كل جوان  ا٢ب
كل العامل )اإلنساف كالطبيعة( كعن كل شئ يف ا٢بياة العامة كا٣باصة، الرموز كا٤برجعيات 

 كمن مث تذكب كتتبلشى شيئا فشيئا كل الفركؽ بْب ا٤بقدس كا٤بدنس.
راسة الظواىر ىذا ىو السياؽ الزمِب الذم نشأت يف ظلو ا٤بدارس الوضعية يف د

الطبيعية كاالجتماعية كاإلنسانية كما امتواه ىذا السياؽ من دكافع كبواعث كردكد 
أفعاؿ ٘باكزت كل الثوابت كا٤بطلقات كنظرت إىل كل شيء من منظور نسيب ىركبنا من 
جربكت الكنيسة كٛبردنا على السكوف كا١بمود الذم صادر مق العقل يف التساؤؿ 

 مرية الفكر يف االنطبلؽ مٌب ٫بو ا١بوان  ا٤بادية.كاالستفهاـ، كما صادر 
غّب أف ىذه ا٤بنهجية الوضعية استبدلت قيدا بقيد ككثاقا بوثاؽ رغم ثورة العقل 
كٙبطيمو لقيود الكنيسة إال أهنا استبدلت قيود الكنيسة بسعار الشهوات مْب انطلقت 

رية كانطلق الومش يف ا٢بياة بيّب ضوابط األخبلؽ كالقيم فنشأت النزعة االستعما
الكامن يف أعماؽ اإلنساف للسيطرة كاالستعبلء كبسط النفوذ كإلياء اآلخر أك تدمّبه 

 كتدمّب ثقافتو.
يف ببلدنا ببلد العرب "األجاكيد ا٢برة ا٤بستقلة" كاف تبلميذ ا٤بنهجية الوضعية على 

ها بيثها ك٠بينها أمت استعداد للعمل يف ببلط العلمانية ا١بديدة،كنقل بضاعتها ا٤بزجاة كل
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إىل ببلدنا ا٢برة ا٤بستقلة التابعوف يف كل شئ ٤بن ليسوا من دكف هللا على شئ من أبناء 
جلدتنا، فتحوا دكاكينهم أطلقوا على أنفسهم لق  ا٤ببدعْب كا٤بثقفْب من باب الَبكيج 
للبضاعة ا١بديدة، كمل يفرقوا بْب دين كدين كال بْب ٦بتمع ك٦بتمع فاستنسلخوا تل  

الة من ىناؾ كأتوا اها معلبة رغم انتهاء صبلميتها، لكنهم أرادكا أف يبيعوىا يف ا٢ب
 أسواقنا الثقافية ميث األبواب مشرعة بيّب رقي  أك مسي .

كعبل صراخهم أنو ال هنضة كال تقدـ بيّب ا٣بركج على الثوابت كالتحلل من كل 
لى هتميش دكر ا٤بلسسات األصوؿ. كلعل ىذا يفسر لنا إصرار "خفافيش النار" عندنا ع

اإلسبلمية ك٧باكالت ٙبجيمها كٚبويف النظاـ كاجملتمع منها كقطع الصلة كبَب العبلقة 
بينها كبْب ملسسات اجملتمع ا٤بدٌل، كلعلو يفسر لنا أيضا سر ا٢بمبلت احملمومة طويلة 
اللساف على دين هللا كدعاتو كمن ينتسبوف إليو، بينما ٚبرس ألسنتهم أماـ تطاكؿ 
الكنيسة كرجا٥با على كل شئ ٗبا يف ذل  ٙبدل القوانْب كإمراج النظاـ كالضيط على 
رموزه ك٩بارسة كل كسائل االبتزاز ضد سلطات الدكلة كالتلويح بتجييش ا٤بظاىرات 

 كاالستقواء با٣بارج على مساب األغلبية ا٤بسلمة.
شئ تشمئز قلواهم  ك٤با كاف ا٤بواىل التابعوف يف كل شئ ٤بن ليسوا من دين هللا على

إذا قلنا ٥بم قاؿ هللا كقاؿ رسولو بينما تتفتح أساريرىم كيستبشركف إذا ذكرنا ٥بم 
أسيادىم ككالة أمورىم كأكلياء نعمتهم، فإننا ىنا سنسوؽ ٥بم ٝبلة من النصوص ٛبثل 
شهادات علمية كتارٱبية موثقة جاءت على ألسنة العدكؿ من مفكرل اليرب آملْب أف 

يراجعوف  -كما أقلها يف مياهتم-ا بعقوؿ متحررة لعلهم يف ٢بظات صدؽ يفكركا فيه
أنفسهم كييّبكف قبلتهم كيكفوف عن اإلغارة على دين األغلبية كعلى ثوابت األمة 
كيرٰبوف الدنيا من عويلهم ا٤بستمر، كلعل كبّبىم يعدؿ عن بث فحيح األفاعى موؿ 

 اإلسبلـ كا٤بسلمْب ٗبناسبة كبيّب مناسبة.
 :يقوؿ ا٤بفكر الفرنسى ركجيو جاركدل مفارك القبور"تابو "ىف ك

مثاؿ التطرؼ  -كالعرض مستمر -أعطى اليرب االستعمارم، منذ ٟبس قركف 
األكثر فتكا، كىو االدعاء بامتبلؾ الثقافة الوميدة ا٢بقيقية، الدين العا٤بي الوميد، 

ديانات األخرل، النماذج ٭بوذج التنمية الوميد، مع نفي أك تدمّب الثقافات األخرل، ال
 ِِاألخرل للتنمية. ص 
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جعلوا يف بعض األمياف من اإل٢باد مكونا أساسيا لبلشَباكية، ٩با مرمها دائما من 
بعدىا ا٣باص بالبحث فيما كراء ا٤بادة لصاٌف تسميتها ب"االشَباكية العلمية"، متناسْب 

م علم أف ٲبنحنا أىدافا أف الثورة ٲبكن أف تكوف علمية يف كسائلها، لكن ال ٲبكن أل
 هنائية.

أصبحت "ا٢بقيقة" سلعة تباع كتشَبل، كيتم تكييفها طبقا للهدؼ ا٤بطلوب. يعتمد 
اإلعبلـ من اآلف فصاعدا على دعم اإلعبلف، الذم يتحكم يف ٛبويل الربامج كاختيار 

 ٖٕمقدميها. ص 
اليمْب أك من  –السياسة الكربل ىي كيفية إعداد الشع  إعدادا جيدا للعبودية 

عن طريق الشاشة الصيّبة كىو يبتسم يف سعادة كغفلة! كإذا كاف من  -من اليسار
 ٕٗالسهل مكم الشع  ا١باىل، فما أسهل ذل  عن طريق التلفزيوف. ص 

تولد الرغبة يف ا٥بركب من ٦بتمع ببل معُب، نوعا من ا١بنوف أك التدمّب، أك على 
 ِٖاألقل نسياف العامل كأنفسنا أيضا. ص 

مثلما مدث يف زمن ا٫ببلؿ الركماف كألعااهم للسّبؾ، نعيش مرة أخرل من جديد 
عصر "فساد التاريخ"، ا٤بتميز بالسيطرة التقنية كالعسكرية السامقة إلمرباطورية ال ٙبمل 
أم مشركع إنساٍل قادر على إعطاء معُب للحياة كالتاريخ. استلـز األمر مينذاؾ ثبلٜبائة 

 ٍل جديد.عاـ لبناء ٦بتمع إنسا
ىذا ا٤بيبلد لعامل إنساٍل، انطبلقا من "ما قبل التاريخ" ا٢بيواٍل كالذم عدنا لنعيش 
فيو، مل يكن ليولد إال من الوعي، على مستول الشعوب، من سوءات كمدانية السوؽ 

 ٖٓكأنبيائها ا٤بزيفْب. ص 
لتعبّب كتاب فوكوياما، ا٤بستشار يف اإلدارة األمريكية، موؿ هناية التاريخ، ىو ا

". إنو ٭بوذج أليدكلوجية تربير "الفوضى العا٤بية ِٗالنموذجي ٤با أ٠بيو "أعراض 
 ٖٔا١بديدة" ص 

مل ينجح النظاماف االجتماعياف يف الشرؽ كاليرب، ال األكؿ كال الثاٍل، يف اإلجابة 
عن ىذه األسئلة ا٣باصة باألىداؼ النهائية؛ فشلت الرأ٠بالية ألهنا ال ترل أم ىدؼ 

 ٖٖلنمو الكمي إلنتاج السلع كا٣بدمات كأربامها. صسول ا
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كفشلت اشَباكية الدكؿ يف ٭بوذجها السوفيٍب. اٚبذت لنفسها ىدفا، لكن اتضح 
 أهنا غّب قادرة على الوصوؿ إليو بالوسائل الٍب استلخدمها.

كلدت كل منهما على نفس الَببة الثقافية اليربية. اشَبؾ النظاماف يف اليقْب الزائف 
الصادر من غركر النهضة، كىو أف "العلم" التجرييب كالرياضي ٲبكن أف ٯبي   نفسو،

 عن كل ا٤بشكبلت كٰبلها. الوسائل ا٥بائلة الٍب خلقها ستضمن السعادة.
فشل العلم التجرييب يف ذل ، مثلما علم االجتماع الوضعي. أفلست ىذه الفرضية 

فشل العلم التجرييب  األكىل، مثلما فشلت يف أف ٙبل ٧بل األخبلؽ. كبالطبع
 كالتكنولوجيا يف أف يقودا كمدٮبا اإلنسانية بنجاح.

ىكذا، كلد نوع جديد من البشر: اإلنساف ا٤بربمج كيعِب ىلالء الذين يشبهوف 
العقوؿ البشرية بالكمبيوتر، متناسيْب أف خاصية اإلنساف ىي طرح األسئلة النهائية، 

 ٖٗ. ص كقبلها أسئلة ٤باذا كما األىداؼ النهائية
يف كتابو "٦بتمع خارج مدكد السيطرة" يقوؿ الكات  األمريكى زبيجنيو 
بريزينسكى، ككاف مستشارا لؤلمن القومى يف الواليات ا٤بتحدة األمريكية يقوؿ: "أصبح 
ا٤بواطن يعاٍل من مالة ضياع كتشتت. فهو اليدرم ىل يعود لبللتزاـ بالتعاليم الدينية يف 

كملو، استبعد تل  التعاليم كاستباح احملرمات، أـ يواك  ذل  مْب ٯبد مولو ٦بتمعنا بأ
 اجملتمع كيعاٍل من التمزؽ كالتناقض الداخلي".

 فهل يعى ا٤بواىل كالعبيد معاٌل تل  ا٤بقوالت؟ كىل يتحرركف من ربقة العبودية؟
 أـ ينطبق عليهم قوؿ الشاعر:

 نادلكلقد أ٠بعت إذ ناديت ميا             كلكن ال مياة ٤بن ت
 كلكن أنت تنفخ يف رماد               كلو نار نفلخت اها أضاءت

ـٍ ٙبىٍسى ي أىف  أىٍكثػىرىىيٍم يىٍسمىعيوفى أىٍك يػىٍعًقليوفى ًإٍف ىيٍم ًإال    كصدؽ هللا العظيم إذ يقوؿ: )أى
اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىل  سىًبيبلن(   .(ْْ)الفرقافكى
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 ( 1/2خشػخ ِٓ األًِ )
 (*) ةٔصف اٌىى

أستأذف القارئ الكرَل أف ٭بزج التهنئة اهذا الشهر ا٤ببارؾ ٔبرعة من األمل تفتح ثقبا 
 للضوء يف جدارالتلخلف األسود الذل أماط بأمتنا يف عصرىا الراىن.

كنود مع جرعة األمل ىذه أف نبدأ بتوصيف ا٢بالة، كتوصيف ا٢بالة يقتضينا أف 
 نتحدث يف ٧بيطْب:

 ، بقوتو كضعفو، كصعوده كىبوطو، كعزتو كىوانو.األكؿ: ىو ٧بيط الذات
كالثاٌل: ىو ٧بيط اآلخر الذل نعيش معو كمعرفة ا٤بشَبؾ الذل يربط عبلقة الذات 
باآلخر كمدل تأثّب كتفاكت تل  العبلقة فينا كعلينا إٯبابا كسلبا، ألننا كأمة ال نعيش يف 

أىم مناطق الثركة كا١بذب،   جزر معزكلة كإ٭با ٫بن جزء من ىذا العامل، كنشكل جيرافيا
كما نشكل تارٱبيا رافدا مضاريا ىاما أثر يف ذل  العامل كساىم يف بناء مضارتو، كما 
أننا نشكل ٟبس سكانو من ميث العدد، كإذا كاف بعضنا معجبا باآلخر إىل مد ا٥بياـ 
كالعشق، كالبعض اآلخر كارىا لو إىل مد اليض  كا٤بقت، فإف كبل األمرين مظهر 

ىتماـ البالغ، كمن مث فتحديد الداء كمعرفة أسباب العلة يف ا٤بشَبؾ بيننا أكؿ ا٤بفاتيح لبل
 يف مرامل الشفاء كاستعادة العافية.

 :توصٌف الحالة، نحن والعالم
من ٫بن؟: ٫بن أمة ا٤بسلمْب، مالتنا اليـو يرثى ٥با، فأغل  ببلدنا ٧بتلة باألنظمة 

كالقبضة ا٢بديدية يف تعاملها مع الشعوب،  الدكتاتورية الٌب ال تعرؼ غّب القهر
كالشعوب أغلبها ساكن كمستكْب كخانع، تقدـ ٢بامها الطاعة كتأخذ يف مقابلها ا٥بواف، 
كأمزاب ا٤بعارضة مهَبئة كليس ٥با رؤية كاضحة، كا٢باضر بائس كا٤بستقبل مظلم، كعدد 

عامة ال يقف عند مد القفراء كالعاطلْب عن العمل يف زيادة مستمرة، كهن  األمواؿ ال
كال يردعو رادع، كالسرقات تعدت مدكد األرض كالسكاف لتصل إىل ا١بيرافيا كالتاريخ، 
أعُب األرض كا٢باضر كا٤بستقبل، أما ا٤باضى فجزارة العلمانية كدكاكْب ا٤باركسية 

                                                 
 ـََُِ – َٖ - ُْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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الساقطة كفيلتاف بتشويهو كتنفّب الناس منو مٌب تعيش األمة مالة االستبلب ا٢بضارل 
ط ٘بلياهتا من ميث الفوضى كالتمزؽ كالبلمسلكلية كالبل أخبلؽ، فهى أمة يراد ٥با يف أم

إمابط عاـ علي جبْب  أف تنفصل عن ا٤باضى كتعيش ا٢باضر البائس كا٤بستقبل ا٤بظلم،
ا١بماىّب اليفّبة كالسواد األعظم من كل ا٤بسلمْب، فبعد أف كنا يوما من األياـ ٫بن العامل 

ٙبوؿ عنا، كتيّب ا٢باؿ فصرنا العامل الثالث أك الرابع أك ا٣بامس أك األكؿ، دار الزمن ك 
قل ما شئت يف ذيل القائمة البشرية الٌب تعيش كالقطط الضالة على فضبلت مضارة 
اآلخرين، ككنا يف القرف ا٤باضى نعاٌل من االمتبلؿ، فصرنا يف القرف ا٢باىل نعاٌل من 

اختزلت ىف شلخص كامد ا٠بو ا٢باكم، مل  أك االمتبلؿ كاالختزاؿ كاالختبلؿ، فالدكلة 
رئيس، كا٢بكومات اختلت عقو٥با كمل تعد ترعى يف شعبها إ الن كال ذمة، كبدال من ا٢برص 
على ٙبقيق مطال  الشع ، كرعاية مقوقو، باعت مكوماتنا كل الشع  كتربعت بثركتو 

من الفقراء كالكادمْب غازا كبَبكال ألعدائها كأصدقائها معا، كمل تعبأ بصراخ ا٤ببليْب 
كا٤بطحونْب، بينما ٙبولت ثركة الببلد لتمؤل جيوب كخزائن االقطاعيْب ا١بدد، كعاشت 
األمة قرف التقهقر بامتياز "القرف العشرين" كلعلى أستعّب عبارة شاكر النابلسى " عشنا 
نصف قرف من التقهقر ميث خسر العرب يف النصف الثاٍل من القرف العشرين أكثر ٩با 

ـ لكاف ماؿ األمة أفضل بكثّب ٩با كانت َُٓٗرٕبوا، كلو توقف الزمن عند العاـ 
 عليو.

فعلى الصعيد السياسي كانت ىناؾ أمزاب فىحيل ت، ككانت صحافة معارضة 
فأغلقت، ككانت ٦بالس نيابية فزيفت، ككاف مفكركف أمرار فسجنوا كعذبوا كقتلوا، 

 ف الشعوب.ككاف ا٢بكاـ ٱبافوف الشعوب فصاركا ٱبيفو 
كيف اجملاؿ االقتصادم كنا يف النصف األكؿ من القرف العشرين جياعا فصرنا يف 
النصف الثاٍل جياعا كعراة، ككنا فقراء جياعا فصرنا أغنياء جياعا، فقد ذىبت أموالنا 
الٍب منحتها لنا السماء من ٙبت األرض دخانا ٢بركبنا اجملانية، فقد خسرنا يف عشر 

مليار دكالر، ككنا فقراء متلخلفْب فصرنا  َٓٗ( فقط ُُٗٗ - ُُٖٗسنوات )
 أغنياء متلخلفْب.

كيف اجملاؿ الثقايف تراجعت الثقافة العربية مٌب أصبح العرب يف الدرجة السفلى من 
السلم الثقايف الشرقي، كيقل ما ينيشر يف الدكؿ العربية ٦بتمعة من ٕبوث علمية ككت  
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٤بثقفْب كأعدـ بعضهم كسجن الكثّب منهم". عما ينيشر يف إسرائيل، كأىدرت دماء ا
 انتهى

كلعلى أضيف، ككاف لدينا يف القرف ا٤باضى مثقفوف ينقدكف ا٤بل  كيهددكف أركاف 
النظاـ، فصار لدينا مثقفوف يعبثوف بعقوؿ الشعوب، يفرغوهنا من طاقة اليض  ا٤بقدس، 

مل يرث عن أبويو آدـ كيدغدغوف غرائزىا إىل مد اإلثارة، كيتعاملوف مع إنساننا ككأنو 
كمواء غّب خصائص الذكورة كاألنوثة، كيزٞبوف صحفهم كأجهزة إعبلمهم بتوافو القضايا 
كأخبار الراقصات كميامرات ا٤بشاىّب، كيتبنوف سياسة السلطة يف إ٥باء الشعوب، فهم 
، كأقبلمهم جاىزة للتربير كالتزكير  عوهنا كعيوهنا كذراعها الطويلة يف تشويو ا٣بصـو

 لتدكير كالتحوير.كا
فكيف ننطلق كنتحرر من قيودنا أكمن القيود الٌب كبلونا اها يف ظل ىذا الواقع 
، ك٫بن أمة ال مضور ٥با كال تأثّب كليس ٥با دكر أك ٛبيز، كىى يف الزمن الراىن  ا٤بأزـك
تستقبل كال ترسل، كتأخذ كال تعطى، كتتأثر كال تلثر، تل  ىى معطيات الواقع بكل ما 

مسرة كمرارة، فكيف يتفق كيتسق ىذا الواقع مع مدلوؿ النصوص القرآنية  فيو من
كمنطوقها كىى الٌب تتحدث عن نصر ا٤بلمنْب كالتمكْب ٥بم، كٜبة ٦بموعة من األسئلة 
يطرمها العقل بإ٢باح كيف ينطلق اإلسبلـ إلنقاذ العامل من خبلؿ مالة ا٤بسلمْب ا٤بتأزمة 

لى كل مقاليد األمور لدينا؟ كىل ٥بذه السيطرة كىذا كتسلط اآلخرين علينا كسيطرهتم ع
التسلط من فكاؾ؟ كىل ٲبكن ٘باكز ىذه احملنة كا٣بركج منها كاستعادة العافية اإلسبلمية 
مرة أخرل؟ أـ أف األمور ستلكؿ إىل فناء األمة كيستبدؿ اها غّبىا بعد سقوطها إىل 

مة الدكتور ٝباؿ ٞبداف، ميث يرل ا٥باكية، أك سقوطها يف البعد الثالث كما يقوؿ العبل
أف من يتلخلف لن يظل مستمرا يف ٚبلفو إىل األبد، فهو إما أف يتمرد على ىذا 
التلخلف، كينفض عن نفسو غبار ىذا السكوف كينهض، كإما أف يسقط إىل ا٥باكية 

رىكيٍم مثي   ًإف تػىتػىوىل ٍوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍم(  كٯبرل عليو قانوف االستبداؿ )كى
 .(ّٖ)٧بمد: 

ىذا على مستول األمة كيف ٧بيط الذات، فماذا عن ٧بيط اآلخر الذل نعيش معو 
كيتحكم فينا كٰبوؿ مكامنا كمكوماتنا إىل ٦برد جندل ٢بماية مصا٢بو ىف ببلدنا أك 

الة أك ساعى الربيد الذل ٰبمل رسالتو إىل الشعوب دكف أف يكوف من مقو فتح الرس
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معرفة مضموهنا إال أف يكلفو ا٤برسل بتفيذ ما فيها، كما ىو ا٤بشَبؾ الذل يربط عبلقة 
 الذات باآلخر كمدل تأثّب كتفاكت تل  العبلقة فينا كعلينا إٯبابا كسلبا.

إف قادة الفكر كركاد الفلسفة يف القرف العشرين ٯبمعوف على ظهور مأزؽ مضارل  
ب  ىذا ا٤بأزؽ ىو أيديولوجيات اعتنقها البشر كركجوا كارثى مشَبؾ بيننا كبينهم، كس

٥با مٌب انتشرت كسادت يف العصر ا٢بديث، ككانت نتيجتها كٜبرهتا إنساف ا٢بّبة كالقلق 
كاالكتئاب، إنساف ال يأخذ من الدنيا بقدر ماجتو، كإ٭با يأخذ منها بقدر شهواتو، كال 

بدكافع الطمع كا١بشع إىل أف  يكتفى ٗبجرد األخذ منها كإ٭با ٲبتد طمومو كتطلعو
يأخذىا كلها كىف أقصر زمن ٩بكن كبأقل تكلفة، كبكل كسيلة ٩بكنة مشركعة أك غّب 

أف يستأثر اها كمده، كٰبتكرىا لنفسو فقط، سعار من  -إف ملكها-مشركعة، كما يريد 
 الشهوات ٰبركو، كالشهوات كالنار ال تشبع أبدا، كإ٭با تشتد سعارا ك٥بيبا كلما كجدت
كقودا؛ كلذا فهو ال يشبع يف استهبلكو كيبحث عن الرفاىية كالثراء بأمور يصنعها ىو، 
كيفتعلها ىو، فهو الذل ٰبتكر، كىو الذل يصنع أزمة السلع، كأزمة االقتصاد،كأزمات 
ا٢بركب العبثية كىو الذل ٱبتلق بلرا للصراع كبلرا للحاجة، كىو الذل يشيع الرع  

ق أسواؽ ٤بنتجاتو بأعلى األسعار كما مدث يف موضوع بشئ ما، يف ٧بيط ما، ٣بل
اإلنَباكس "ا١بمرة ا٣ببيثة" كإنفلونزا ا٣بنازير كغّبىا من ا٤بوضوعات، كىو الذل يسلخر 
األٕباث العلمية من ميث النتائج ٣بدمة أغراضو كمنفعتو ميث ٚبضع لشركط ا٤بموؿ، 

من  –دادا جيدا للعبودية كىو الذل يصيغ السياسة الكربل يف كيفية إعداد الشع  إع
 عن طريق الشاشة الصيّبة كىو يبتسم يف سعادة كغفلة! -اليمْب أك من اليسار

كمن غركر النهضة نشأ افَباض أف "العلم" التجرييب كالرياضي ٲبكن أف ٯبي  عن  
كل ا٤بشكبلت كٰبلها. كأف الوسائل ا٥بائلة الٍب خلقها ستضمن السعادة، كاشَبؾ 

  كا٤باركسى يف نفس ىذا اليقْب الزائف.النظاماف الرأ٠باىل
 لكن العلم التجرييب كالتكنولوجيا فشبل يف أف يقودا كمدٮبا اإلنسانية بنجاح.

كتولد الرغبة يف ا٥بركب من ٦بتمع ببل معُب، نوعا من ا١بنوف أك التدمّب، أك على 
 األقل نسياف العامل كأنفسنا كما يقوؿ جاركدل
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شر، إنساف مل يعد ذا إنسانية، مل يعد ذا عواطف كىكذا، كلد نوع جديد من الب
ٰب  كيكره كيتع  كيسَبيح كٰبقق ذاتو، كإ٭با ىو إنساف ٧بسوب، كل مشاعره الداخلية 

 ٘بنح إىل من يبثها فيو بوسائل مصنعة، إنو اإلنساف ا٤بربمج.
كىكذا يعيش العامل مرة أخرل من جديد عصر "فساد التاريخ"، ا٤بتميز بسيطرة 

ت العسكرية السامقة المرباطورية ال ٙبمل أم مشركع إنساٍل قادر على إعطاء التقنيا
 معُب للحياة كالتاريخ.

إمباط شامل على جبْب اإلنساف، بل إمباط شامل على جبْب العلم ذاتو الذل 
مولتو ا٢بضارة ا٤بادية ا٢بديثة إىل إلو تدخر يف ٨بازهنا من منتجاتو كإبداعاتو ما يزيد على 

 ف من ا٤بتفجرات لكل إنساف على ظهر الكوك  األرضى.عشرة أطنا
 Martin" ُٕٔٗ-ُٖٖٗكلقد أجاد الفيلسوؼ األ٤باٌل ىايدغر مارتن )

Heidegger  عميد فلسفة القرف العشرين مْب كصف ىذا العصر بقولو: "إنو )"
عصر يبدك كقصر مشيد شامخ يف منظر كئي ،سادتو يعانوف األرؽ كالقلق كاالكتئاب 

 لقوة، بينما خدامو يعانوف من ا١بهل كا١بوع كا٤برض كمذلة ا٣بوؼ ".كغركر ا
ىذ ىو النصف الفارغ من الكوب كىو يشكل أمد أىم ا٥بمـو لكل مثقف كمفكر 

 كمهتم.
فما ىو لوف النصف ا٤بملوء من الكوب، ككيف ا٣بركج من ىذا ا٤بأزؽ ا٢بضارل 

 الراىن؟.
 كاف يف العمر بقية.  ذل  ىو موضوع ا٤بقاؿ القادـ ٗبشيئة هللا إف
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 ( 2/2خشػخ ِٓ األًِ )
 (*) إٌصف ادلٍّىء ِٓ اٌىىة

 مرة أخرل أستأذف القارئ الكرَل يف نقطتْب اثنتْب:
النقطة األكىل:أف أجعل ٥بذا ا٤بقاؿ متنا كماشية على أف يكوف ا٤بًب متصبل 
ىذا بتعليقات السادة القراء موؿ ا٤بقاؿ السابق كالذل يشكل ا١بزء األكؿ من 

 ا٤بوضوع،
فقد كنت يف ا٤باضى أكتفى بقراءة تعليقات السادة القراء ٧بَبما لرؤية أصحااها 
كمقدرا ٥بم تفاعلهم كمداخبلهتم كمكتفيا بالقراءة دكف تعليق على أم منها ألٌل أعلم 
أهنا مقياس لدرجة الوعى كدليل مي على أف أغل  ٝباىّب األمة يبحثوف عن فكر جاد 

تعرؼ ٕبق الفرؽ بْب الثقافة كالسلخافة، كمن ىنا كاف مرصى الدائم  كأصيل كأف الناس
على قراءة تعليقات السادة القراء. كمع خالص شكرل لكل القراء من اكتفى منهم 

أف أخالف العادة كأتدخل  ا اقتضى مِبا كامدن ق، فإف تعليقن بالقراءة فقط، كمن قرأ كعل  
 علي سليماف مفظو هللا.ىذه ا٤برة، كىو تعليق الداعية الشيخ أٞبد 

كبداية أعرؼ أف هللا أكرمُب كسَب عيو ى كذنو ى عن عباده، كٝب ل صورتى يف نظر 
إخواٌل كمن يعرفوٌل، لكُب يف هناية األمر أدرل الناس بنفسى من كل أمد، كهللا جل 
جبللو أعلم بنفسى مُب، كمن مث فحكاية أنُب أعلم أىل األرض كما جاء يف تعليقو، 

ن ظن أخى  ى، كأرجو هللا أف ييفر ىل كألخى، فقد أضفى علٌي شرفا مل فذل  مس
تتطاكؿ إليو رأسى، كمل كلن أدعيو على اإلطبلؽ، كمن ىنا أقرر أنُب لست إال طال  
علم يعرؼ أقدار شيوخو كأساتذتو ضمن مبليْب ا٤بسلمْب الذين يتشرفوف باالنتساب 

مناه من قبل "الفضل للسابق كإف أجاد ٥بذا الدين كالء كدعوة،ككما يقولوف فيما تعل
البلمق" كأعلم بيقْب أف ما يشيلُب كأىتم بو من قضايا ديننا كقضايا أمتنا يشيل باؿ 
غّبل كيهتم بو أيضا كرٗبا أكثر مُب، كما أنا إال كامد من ىلالء، ٰباكؿ جاىدا أف يلدم 

ليو، كمن مث فجهود كاجبو ٘باه سيده كمواله الذل شرفو باالنتماء كالوالء كالدعوة إ
ا١بميع تَباكم يف خدمة الدين كاألمة لتكوف رصيدا كمنطلقا ٲبكن االنطبلؽ منو ٫بو 

                                                 
 ـََُِ – َٖ - ُٗ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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استعادة العافية الدينية كالثقافية كاإلقبلع ا٢بضارم، كمن ىذه ا١بهود ا٤بباركة ٲبكن 
 ألمتنا استعادة الدكر الرساىل بْب أمم األرض ٝبيعا.

 النقطة الثانية:
صف ا٤بملوء من الكوب كقائع كنصوصا كأمداثا كجدت األمل قد كأنا أتابع الن

فاض كبدا أنو أكرب من أف ٙبتويو مسامة مقاؿ كامد، فقررت بعد استئذاف القارئ 
الكرَل أف يكوف ىنال  جزء ثالث أخذا ٗببدأ " لن ييل  عسر يسرين " كعلى طريقة  

 كثر خّب هللا كطاب.
بل الدخوؿ يف ا١بزء الثاٌل من جرعة األمل ىذا ىو ا٤بًب الذل أردت التمهيد بو ق

 "النصف ا٤بملوء من الكوب" كىو صل  موضوعنا يف ىذا ا٤بقاؿ.
يف النصف الفارغ من الكوب كالذل عرضناه يف ا٤بقاؿ السابق كانت العتمة 
شديدة، كاألمل بعيدا، كالثق  ا٤بفتوح يف جدار التلخلف األسود ال يكاد ينقل إلينا 

 شعاعا من ضوء.
ا عن التأثر ٗبحاكالت كيف  النصف ا٤بملوء من الكوب إذا نظر البامث بتمعن كبعيدن

التشويو الٌب ٙبط من قدر ىذه األمة، كهتوف من إمكانياهتا، كتسلبها قدراهتا الذاتية، 
كٛبارس معها ما يعرؼ باالستبلب ا٢بضارل الذل ٯبرد الضحية من كل مزاياىا، كال 

يضفى عليها من الصفات السلبية ما ليس فيها ليربر يستبقى فيها شيئا ذا باؿ، بل 
استعمارىا كامتبل٥با، إذا ٘برد البامث كنظر بتمعن إىل مسّبة أمتنا متحررا يف البحث 
غّب متأثر بالعوامل السابقة سيجد نفسو أماـ أمة شا٨بة "قيما كمضارة كتارٱبا 

كاف جديرا بأف ٰبطم كعطاء"،فحجم ا٤بلامرات كالعدكاف الذل تعرضت لو ىذه األمة،  
كل جباؿ العامل، كٲبحو كل أثر ٢بضارة أك بشر، غّب أف األمر كاف بالنسبة ألمتنا 
اإلسبلمية على العكس من ذل  ٛباما، فبدال من أف تنمحى ىذه األمة من الوجود كما 
خططوا ٥با، بقيت كٙباملت على جرامها، كظلت تصارع احملن كتعارؾ ا٢بياة، تنهـز 

لو كهتبط، تتعثر أميانا فتسقط، كيظن أعداؤىا أهنم قد أجهزكا عليها كأهنا كتنتصر، كتع
قد ماتت، فإذا اها تصحو، كىف أمل  فَبات تارٱبها ضعفا كاستذالال ال تذكب يف 

 اآلخر ا٤بنتصر، بل تقاكمو كٙبتويو كٙبولو إليها دينا كقيما.
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عادؿ، يضعنا أماـ ٦بموعة كمن مث فالنظر إىل مسّبة ىذه األمة يف سياقها التارٱبى ال
من ا٢بقائق ٯب  أف تستقر يف أذىاف ا١بميع، مسلمْب كغّب مسلمْب، كىذه ا٢بقائق 
بعضها يتصل بذاتية األمة كطبيعة ارتباطها بدينها كرسالتها، كأثر ذل  االرتباط إٯبابا 

 :كسلبا على قوانْب التقدـ كالتلخلف، كالنصر كا٥بزٲبة، كٲبكن أف ٫بددىا يف دائرتْب
 الدائرة األكىل: ما يتصل بذاتية األمة كطبيعة ارتباطها بدينها كرسالتها.

الدائرة الثانية. ا٤بستقبل ا٤بنتظر لعبلقة األمة باآلخر إٯبابا كسلبا يف ضوء ا٢بقائق 
 الٌب أشرنا إليها من قبل.

 يف الدائرتْب األكىل كالثانية تتداخل كتتقاطع ٦بموعة من ا٢بقائق ٯب  أال تيي  عن
 أذىاننا ك٫بن نتحدث عن ذاتية األمة كطبيعة تكوينها كىذه ا٢بقائق ىى:

* ا٢بقيقة األكىل: ضركرة مبلمظة الفركؽ بْب ا١بنس كبْب األمة، فا١بنس قد يفُب 
كيباد إذا ىبط كتدٌل كفقد صبلمية بقائو، أما األمة اإلسبلمية فهى ال تفُب كالتباد، نعم 

ل غرفة اإلنعاش، لكنها التلبث أف تستعيد كعيها ٛبرض كرٗبا تصاب بالييبوبة كتدخ
 كعافيتها، كمن مث فبل ٯبرل عليها قانوف االستبداؿ الذم ٯبرل على األجناس كاألتباع.
* ا٢بقيقة الثانية: أف ا٤بشكلة ليست يف اإلسبلـ كمنهج، كإ٭با ا٤بشكلة يف ا٤بسلمْب  

الذل رفعهم اإلسبلـ إليو  كأجناس كأتباع، فهم مْب يهبطوف كال يرتفعوف عن ا٤بستول
كشرفهم كأعزىم بو، مينئذ يفقدكف صبلميتهم للحياة كأجناس كأتباع، كمن مث ٯبرل 
ء تيٍدعىٍوفى لًتينًفقيوا  اأىنتيٍم ىىليالى عليهم قانوف االستبداؿ عند انتهاء الصبلمية، قاؿ تعاىل" )ىى

ًبيًل اّللً  فىًمنكيم م ن يػىٍبلخىلي كىمىن يػىٍبلخىٍل فى  ًإ٭ب ىا يػىٍبلخىلي عىن نػ ٍفًسًو كىاّلل ي اٍليىًِب  كىأىنتيمي اٍلفيقىرىاء يف سى
رىكيٍم مثي  الى يىكيونيوا أىٍمثىالىكيٍم(  ًإف تػىتػىوىل ٍوا يىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومان غىيػٍ  .(ّٖ)٧بمد: كى

* ا٢بقيقة الثالثة: أف كلمة غّبكم تعُب أف األمة مازالت موجودة كماضرة كىى  
ية، تسقط أكراقها ا٤بيتة عند ا٣بريف، لكنها ٘بدد نفسها، كيهيئ هللا ٥با كالشجرة ا٢ب

ا ال ًذينى آمىنيوٍا مىن يػىٍرتىد   على رأس كل قرف من ٯبدد ٥با أمر دينها، قاؿ تعاىل: )يىا أىيػ هى
ب ونىوي أىًذل ةو  بػ هيٍم كىٰبًي عىلىى اٍلميٍلًمًنْبى أىًعز ةو عىلىى ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأيت اّلٌلي بًقىٍوـو ٰبًي

ًبيًل اّللًٌ كىالى ٱبىىافيوفى لىٍومىةى آلًئمو ذىًل ى فىٍضلي اّللًٌ يػيٍلتًيًو مىن يىشىاءي  اًفرًينى ٯبيىاًىديكفى يف سى اٍلكى
 .(ْٓ)ا٤بائدة: كىاّلٌلي كىاًسعه عىًليمه ( 
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كسلم(، قاؿ: )إف هللا  عن أيب ىريرة )رضي هللا عنو( عن رسوؿ هللا )صلى هللا عليو
 .)ركاه أبو داكد(يبعث ٥بذه األمة على رأس كل مائة سنة من ٯبدد ٥با دينها( 

* ا٢بقيقة الرابعة: ٯب  أف نفرؽ بْب اإلسبلـ كبْب ا٤بسلمْب، أم بْب الرسالة 
كاألتباع، فاإلسبلـ شئ كا٤بسلموف شئ آخر، كاألمة تبقى ٧بفوظة القدر مصونة ا١بان ، 

ظر اآلخرين طا٤با بقيت يف مضانة الومى ا٤بعصـو ٙبميو كٙبتمى فيو، فإذا مهابة يف ن
تنكرت لو، كعطلت تعاليمو، كعاشت بعيدة عنو، فا٤بسلموف مينئذ ناس من الناس، قد 
يفرطوف كيهبطوف دكف ا٤بستول ا٤براد منهم بشكل عارض، كىذا كارد جدا، كقد مدث 

زكة أمد، كمن مث فبلبد من أف يطبق مٌب ألصحاب النيب صلى هللا عليو كسلم يف غ
عليهم القانوف فيدفعوف ٜبن ىذا التفريط من كرامتهم كيذكقوف مرارة ا٥بزٲبة، كمن مث 
٘برل عليهم السنن كالقوانْب، فيتقدموف كينتصركف إذا أمسنوا، كيتلخلفوف كيدفعوف 

التفريط فاتورة ا٢بساب إذا أساءكا، لكنهم ال يستأصلوف كال ٲبحوف من الوجود ٥بذا 
العارض، كقد ٛبرض األمة كتدخل مرملة الييبوبة، لكنها ال ٛبوت، فطبيعة دينها ٙبيل 
الضعف قوة، كاليأس أمبل كتوطن يف النفوس أف دقيقة كامدة باقية يف العمر ىى أمل  

 كبّب يف نصر هللا كرٞبتو.
ٍد كيًذبيوٍا جىاءىيٍم نىٍصرينىا فػىنيجًٌيى مىن قاؿ تعاىل: )مىٌب  ًإذىا اٍستػىٍيأىسى الر سيلي كىظىن وٍا أىنػ هيٍم قى 

 .(َُُ)يوسف: ن شىاء كىالى يػيرىد  بىٍأسينىا عىًن اٍلقىٍوـً اٍلميٍجرًًمْبى ( 
 * ا٢بقيقة ا٣بامسة: كتتأسس كتتكامل على ا٢بقيقة الرابعة:

كىى: أف على ا٤بسلمْب يف مومة الصراع بْب ا٢بق كالباطل أف يوثقوا ارتباطهم 
، ككالءىم لو كلرسولو، كأف يكوف االمتثاؿ ألمره إٯبابا كسلبا ىو ٠بتهم كصفاهتم باهلل

 كديدهنم يف ا٢بياة.
كىذا يتطل  االستعداد لتعبئة األمة، كلها كتنمية القدرة على استثمار كل جهد يف  
كل ا٤بيادين، كىف مقدمتها ا٤بيداف العلمي كالثقايف كالَببول باإلضافة لبلستعداد للبذؿ 

لتضحية كقبوؿ التحديات بكل صنوفها، ألف الباطل ال يريد ألنوار دينهم أف تنتشر كا
كأف تسود، كلن يَبكهم ليتمددكا يف مساماتو بقيمهم كمنهجهم بسهولة كيسر، مهما 
٘بنبوا الصراع كماكلوا تبلشيو كالبعد عنو، كإ٭با سيمارس معهم ما يسمى بسياسة تكسّب 

ن أل تقدـ علمى أك تقُب، بينما ٲبد عدكىم بأمدث ما ا٤بصابيح، كسيحاكؿ مرماهنم م
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أنتجتو ا٤بصانع من سبلح ليضمن تفوقو الدائم كما ٰبدث اآلف، كمن مث فعليهم أف 
 يستعدكا لتحمل كل أنواع التضحيات العظيمة، قاؿ تعاىل:
ـٍ مىًسٍبتيٍم أىف تىٍدخيليوٍا ا١بٍىن ةى كىلىم ا يىٍأًتكيم م ثىلي ال ًذينى  هيمي اٍلبىٍأسىاء )أى خىلىٍوٍا ًمن قػىٍبًلكيم م س تػٍ

 كىالض ر اء كىزيٍلزًليوٍا مىٌب  يػىقيوؿى الر سيوؿي كىال ًذينى آمىنيوٍا مىعىوي مىٌبى نىٍصري اّللًٌ أىال ًإف  نىٍصرى اّللًٌ 
 )  .(ُِْ)البقرة:قىرًي ه

ـٍ مىًسٍبتيٍم أىف تىٍدخيليوٍا ا١بٍىن ةى كىلىم ا يػىٍعلى  ًم اّلٌلي ال ًذينى جىاىىديكٍا ًمنكيٍم كىيػىٍعلىمى الص اًبرًينى( )أى
ٍ يػىت لًخذيكٍا ًمن  (ُِْ)آؿ عمراف: رىكيوٍا كىلىم ا يػىٍعلىًم اّلٌلي ال ًذينى جىاىىديكٍا ًمنكيٍم كىملى ًسٍبتيٍم أىف تػيتػٍ ـٍ مى )أى

 .(ُٔ)التوبة:  خىًبّبه ٗبىا تػىٍعمىليوفى( ديكًف اّللًٌ كىالى رىسيوًلًو كىالى اٍلميٍلًمًنْبى كىلًيجىةن كىاّلٌلي 
كستكوف العاقبة للمسلمْب إذا ىم صربكا كٙبملوا كضحوا كاستقاموا على الطريق  
كما أراد هللا، كالبد أف نبلمظ أف األداء الدنيوم ا٤بنقوص ينعكس سلبا على ا٤بسلمْب 

لنهضة كيساىم يف تقدـ بالتلخلف، كأف األداء ا٢بضارل ا٤بتميز جملموع ا٤بسلمْب يعجل با
األمة كيص  يف ٦برل عمارة ا٢بياة الٌب طالبنا اإلسبلـ اها ككانت جزءا من خبلفة 
اإلنساف يف األرض، كمن مث يتم التوافق مع سنن هللا يف التمكْب كىى سنن تشريعية 
ككونية كاجتماعية، كىذا التوافق كإف كاف كسيلة لياية إال أنو يعد من الواجبات، ألف ما 
ال يتم الواج  بو فهو كاج ، كرجع الصدل ٥بذا كلو سيكوف النصر كالتمكْب قاؿ 
ىيٍم تعاىل: )ًإ٭ب ىا كىلًي كيمي اّلٌلي كىرىسيوليوي كىال ًذينى آمىنيوٍا ال ًذينى ييًقيميوفى الص بلىةى كىيػيٍلتيوفى الز كىاةى كى 

-ٓٓ)ا٤بائدة: ًذينى آمىنيوٍا فىًإف  ًمٍزبى اّللًٌ ىيمي اٍليىالًبيوفى( رىاًكعيوفى. كىمىن يػىتػىوىؿ  اّلٌلى كىرىسيولىوي كىال  
ٓٔ) . 

كقولو تعاىل: )ًإف يىنصيرٍكيمي اّلٌلي فىبلى غىاًل ى لىكيٍم كىًإف ٱبىٍذيٍلكيٍم فىمىن ذىا ال ًذم يىنصيريكيم 
ًل اٍلميٍلًمنيوفى(   .(َُٔ)آؿ عمراف:مًٌن بػىٍعًدًه كىعىلىى اّللًٌ فػىٍليىتػىوىكًٌ

نىا ٥بىيمي اٍليىالًبيوفى(  ًإف  جيندى  .(ُّٕ)الصافات: )كى
نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي(   .(ُٓ)غافر:)ًإن ا لىنىنصيري ريسيلىنىا كىال ًذينى آمىنيوا يف ا٢بٍىيىاًة الد 

* ا٢بقيقة السادسة: بناء على ما سبق فإف كل ٧باكالت العلمانيْب كا٤باركسيْب 
األعداء متما ستبوء بالفشل، ال لقدرة ا٤بسلمْب على إفشا٥با فقط،كإ٭با ألهنا  كمعهم كل
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معاندة لسنن هللا يف الكوف، كمناقضة ٢بكم القدر األعلى كمكمتو يف القوانْب الٌب 
 ٙبكم مركة الصراع يف اال٫بسار كاالنتشار كا٥بزائم كاالنتصارات بْب ا٢بق كالباطل.

ًبيًل اّللًٌ فىسىيينًفقيونػىهىا مثي    قاؿ تعاىل: )ًإف  ال ًذينى   كىفىريكٍا يينًفقيوفى أىٍموىا٥بىيٍم لًيىصيد كٍا عىن سى
ن مى ٰبيٍشىريكفى(   .(ّٔ)األنفاؿ: تىكيوفي عىلىٍيًهٍم مىٍسرىةن مثي  يػيٍيلىبيوفى كىال ًذينى كىفىريكٍا ًإىلى جىهى

اًفريكفى( )ييرًيديكفى لًييٍطًفليكا نيورى اّللً  بًأىفٍػوىاًىهً   .(ٖ)الصف: ٍم كىاّلل ي ميًتم  نيورًًه كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
يًن كيلًًٌو كىلىٍو كىرًهى  )ىيوى ال ًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًا٥ٍبيدىل كىًديًن ا٢بٍىقًٌ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدًٌ

 .(ّّ)التوبة: اٍلميٍشرًكيوفى( 
أثر قوهتا أك ضعفها إٯبابا كسلبا أمس  أف الدائرة الثانية.عبلقة األمة باآلخر، ك 

على مركة انتشار اإلسبلـ يف العامل، ٙبتاج منا إىل كقفة نتأمل فيها نبوءات الصادؽ 
ا٤بصدكؽ صلى هللا عليو كسلم، ما ٙبقق منها كما سيتحقق بعد، كسيكتشف القارئ 

قيت الكرَل أنو مل كلن ييل  عسر يسرين، كمل كلن تيي  مشس اإلسبلـ عن ا٢بياة ما ب
 ا٢بياة مٌب كإف اعَباىا بعض الكسوؼ.
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 (*) ًِ اٌمبدَ ِٓ سمُ اٌيُتاأل
يف ا٤بقاؿ السابق كىو ا١بزء الثاٌل من جرعة األمل كىف ضوءا٢بقائق الٌب أشرنا  

إليها من قبل  يدكر مديثنا اليـو عن الدائرة الثانية. ا٤بستقبل ا٤بنتظر لعبلقة األمة 
 باآلخر إٯبابا كسلبا.

د فصلنا القوؿ فيها ضمن ا٤بقاؿ السابق، )النصف ا٤بملوء من الكوب( ككنا ق
كجدير بنا أف نوجز ىنا كباختصار شديد ىذه ا٢بقائق مٌب تتكامل الصورة كيرتبط 

 :السياؽ كىذه ا٢بقائق ىي
 ا٢بقيقة األكىل: ضركرة مبلمظة الفركؽ بْب ا١بنس كبْب األمة.

سبلـ كمنهج، كإ٭با ا٤بشكلة يف ا٤بسلمْب  ا٢بقيقة الثانية: أف ا٤بشكلة ليست يف اإل
 كأجناس كأتباع، 

ا٢بقيقة الثالثة: أف األمة كالشجرة ا٢بية ال ٛبوت، كإ٭با تسقط أكراقها ا٤بيتة عند 
 ا٣بريف، لكنها ٘بدد نفسها، كال ٛبوت كال تستأصل.

ا٢بقيقة الرابعة: أف األمة تبقى ٧بفوظة القدر مصونة ا١بان ، مهابة يف نظر  
 .خرين طا٤با بقيت يف مضانة الومى ا٤بعصـو ٙبميو كٙبتمى فيواآل

 ا٢بقيقة ا٣بامسة: كتتأسس كتتكامل على ا٢بقيقة الرابعة.
كىى: أف على ا٤بسلمْب يف مومة الصراع بْب ا٢بق كالباطل أف يوثقوا ارتباطهم 

صفاهتم باهلل، ككالءىم لو كلرسولو، كأف يكوف االمتثاؿ ألمره إٯبابا كسلبا ىو ٠بتهم ك 
كديدهنم يف ا٢بياة.كىذا ىو مصن ا٢بماية األكؿ كسبلح األمة الفعاؿ ىف مواجهة 

 التحديات.
ا٢بقيقة السادسة: بناء على ما سبق فإف  كل ٧باكالت العلمانيْب كا٤باركسيْب 
كمعهم كل األعداء متما ستبوء بالفشل، ال لقدرة ا٤بسلمْب على إفشا٥با فقط،كإ٭با آلهنا 

هللا يف الكوف، كمناقضة ٢بكم القدر األعلى كمكمتو يف القوانْب الٌب معاندة لسنن 
 ٙبكم مركة الصراع بْب ا٢بق كالباطل. 

                                                 
 ـََُِ -ٗ - ُ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ستة مقائق عبارة عن كجبة كاجبة، قدمتها للقراء الكراـ يف جرعة األمل الثانية،  
)النصف ا٤بملوء من الكوب(  راجيا أف ٯبد فيها القارئ الكرَل بعض ما يزيل ٮبـو 

 قع كآالمو، كيفتح أفقا لفجر جديد طالت غيبتو كطاؿ انتظاره.الوا
كليسمح يل القارئ الكرَل أف أضيف يف جرعة األمل الثالثة ٦بموعة أخرل من 
ا٢بقائق ٛبثل الركح كالرٰباف كاألمل ا٤بطرز با٤بُب يهفو إليها القل  ا٤بيعٌُب يف زمن ا٥بزائم 

 با١بملة كاالنكسارات بيّب مدكد. 
ا٢بقائق: أف اإلسبلـ دين هللا )كىاّلٌلي غىاًل ه عىلىى أىٍمرًًه كىلىػًكن  أىٍكثػىرى الن اًس  كأكؿ ىذه
 .(ُِ)يوسف:الى يػىٍعلىميوفى( 

كمن مث فهو كالشمس، أك كضوء النهار، ال يستطيع أمد أف ٱبفيو أك ٰبجبو عن 
نهم أف ييلقوا الناس. كالذين ٰببوف الظبلـ كيكرىوف النور كيلججوف نّباف الصراع، ٲبك

أعينهم، أك ييلقوا نوافذىم، ك٥بم أيضا أف يسدلوا الستائر مٌب ال ييشى كجوىهم 
 النور، كلكن من ا٤بستحيل عليهم أف ٰبجبوا عن الدنيا ضوء النهار.

كثاٌل ىذه ا٢بقائق: أف اإلسبلـ دين تكفل هللا ٕبفظو، كمن مث فبل داعي للقلق 
سط كل تل  العواصف، كال ٰبتاج إىل دفاع، كلكن عليو، كىو يعيش ٗبكوناتو الذاتية ك 

علينا أف نتذكر الفرؽ بْب مفظ هللا ٥بذا الدين، كبْب جهود البشر ا٤بكلفْب أكال بتطبيقو 
ليكوف دعوة با٢باؿ ال با٤بقاؿ فقط،  مٌب يتحقق كنموذج ماثل أماـ الدنيا كلها، مث بعد 

ا٤بقاؿ، كذل  ببيانو كشرح تعاليمو، ذل   تبدأ مسلكليتهم يف توصيلو إىل الناس دعوة ب
ال باعتباره مربا على ا٢بضارات كهتديدا ألمن البشر كتدمّبا للحياة، كإ٭با باعتباره سفينة 

 النجاة  للدنيا، كراعيا للحياة، كمبلذا أمنا  للناس، كرٞبة هللا للعا٤بْب.
عصر  كثالث ىذه ا٢بقائق: أف اليرب مل يستطع منذ ا٢بركب الصليبية، كبداية

أف ٲبحو اإلسبلـ من الوجود أك يكسر شوكتو، رٗبا سيطر  -رغم كل التفوؽ-االستعمار 
على أنظمة كامتل ببلدا، كرٗبا أدمى من اإلسبلـ  بعض األطراؼ، كلكنو ال ٲبكن أبدا 

 أف ٲبحو ىذا الدين من الوجود.
ضعف،  كرابع ىذه ا٢بقائق: أف سنة هللا جرت يف ىذا الدين أنو ال ينتصر إال من

كال ينتشر إال من قلة،  قاؿ تعاىل: )كىاذٍكيريكٍا ًإٍذ أىنتيٍم قىًليله م ٍستىٍضعىفيوفى يف األىٍرًض ٚبىىافيوفى 
أىف يػىتىلخىط فىكيمي الن اسي فىآكىاكيٍم كىأىي دىكيم بًنىٍصرًًه كىرىزىقىكيم مًٌنى الط يًٌبىاًت لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى( 

 .(ِٔؿ: )األنفا
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يى  كقاؿ ٍيأىسى الر سيلي كىظىن وٍا أىنػ هيٍم قىٍد كيًذبيوٍا جىاءىيٍم نىٍصرينىا فػىنيجًٌ  .(َُُف: )يوسمىن ن شىاء كىالى يػيرىد  بىٍأسينىا عىًن اٍلقىٍوـً اٍلميٍجرًًمْبى( سبحانو: )مىٌب  ًإذىا اٍستػى
: قىاؿى رىسيوؿي اّلل ً  أى  :صىل ى اّلل ي عىلىٍيًو كىسىل مى  كفيما ركاه مسلم عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى )بىدى
أى غىرًيبنا، فىطيو ىى ًلٍلييرىبىاًء(.  ا بىدى يػىعيودي كىمى ـي غىرًيبنا، كىسى  اإًلٍسبل

 قاؿ السندم يف ماشية ابن ماجو: 
يػىعيودي غىرًيبنا ( ًبًقل ًة مىٍن  )غىرًيبنا( أىٍم ًلًقل ًة أىٍىلو كىأىٍصل اٍليىرًي  اٍلبىًعيد ًمٍن اٍلوىطىن ) كىسى

" تػيفىس   ًإٍف كىافى أىٍىلو كىًثّبنا )فىطيو ىى لًٍلييرىبىاًء( اٍلقىائًًمْبى بًأىٍمرًًه، ك"طيو ىى ر يػىقيـو بًًو كىييًعْب عىلىٍيًو كى
يىًصّب ٧بيٍتىاجنا  كىًفيًو تػىٍنًبيو عىلىى أىف  نيٍصرىة اإًلٍسبلـ كىاٍلًقيىاـ بًأىٍمرًهً  .بًا١بٍىن ًة كىًبشىجىرىةو عىًظيمىة ًفيهىا

 .ًإىلى التػ يىر ب عىٍن األىٍكطىاف كىالص رٍب عىلىى مىشىاٌؽ اٍلييٍربىة كىمىا كىافى يف أىك ؿ األىٍمر اىػ
 أف اإلسبلـ قادـ ال ٧بالة: :كخامس ىذه ا٢بقائق 

عندما كاف ىنرل كيسنجر كزيرا لللخارجية كمستشارا لؤلمن القومى يف أمريكا صرح 
 ا جديرا بالتأمل، فقد قاؿ:الرجل تصرٰب

"إف ا٢بضارة اليربية تعيش اآلف مرملة األفوؿ، ك٫بن نعرؼ أف البديل ا٢بضارل 
كا٤بنافس االقتصادم ٥با ىو اإلسبلـ، ك٫بن ندرؾ يقينا أنو قادـ ال ٧بالة، كلكننا نعمل 

 على تأخّب عودتو زمنا ما"
٤بلخلصْب من صدؽ ا٣برب فهل لدينا يف عتمة ا٢باضر كمرارة الواقع كمرقة قلوب ا

 ما يلكد تصريح الرجل؟
نعم، كيف النصف ا٤بملوء من الكوب خرب يقْب " ككهللا إف يف السماء ٣بربا كإف 
لقدر هللا  ٤بفاجآت " كبرغم ا٢بصار كالشتات ك عدكاف النهار الفاضح  كملامرات الليل 

وت كيعم كل األسود سينبثق الظبلـ عن فجر جديد لئلسبلـ، كسيدخل نوره كل البي
 اآلفاؽ.  

٠بعت رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم  :عن ٛبيم بن أكس الدارم رضي هللا عنو قاؿ
لييىٌن ىذا األمري )يعِب اإلسبلـ( ما بلغ الليلي كالنهار، كال يَبؾ هللاي بيتى مىدىر  يقوؿ: )لىيىبػٍ

 ، عز ا ييًعٌز هللا بو اإلسبلـ، كذال  كال كىبىرو إال أدخلو هللا ىذا الدين، بعزًٌ عزيزو أك بذيؿًٌ ذليلو
 .)ركاه أٞبد كالطرباٍل(ييًذؿ هللا بو الكفر( 

كسادس ىذه ا٢بقائق: أنو لن ييل  عسر يسرين.  ففي أشد ٢بظات ا٢بصار 
كالضيق، كىف أكثر ا٤بواقف ملكة كظبلما، كاف برؽ األمل مع كل ضربة فأس يف 
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يفتح أفاقا للعزة كا٢برية  رة عصر قادـ،الصلخرة،ٱبَبؽ جدار اليأس األسود، كيضيئ شرا
  .يعلن باسم هللا عطاء ٩بدكدا كبيّب مدكد

 (صلى هللا عليو كسلم)أمرنا رسوؿ هللا  :يركل ا٥بيثمي عن الرباء بن عازب قاؿ
ٕبفر ا٣بندؽ كعرض لنا صلخرة يف مكاف من ا٣بندؽ ال تأخذ فيها ا٤بعاكؿ فشكوىا إىل 

فجاء رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كأمسبو كضع ثوبو رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم 
مث ىبط إىل الصلخرة فأخذ ا٤بعوؿ فقاؿ بسم هللا فضرب ضربة فكسر ثلث ا٢بجر كقاؿ 
هللا أكرب أعطيت مفاتيح الشاـ كهللا إٍل ألبصر قصورىا ا٢بمر من مكاٍل ىذا مث قاؿ 

مفاتيح فارس كهللا إٍل  بسم هللا كضرب أخرل فكسر ثلث ا٢بجر فقاؿ هللا أكرب أعطيت
ألبصر ا٤بدائن كأبصر قصرىا األبيض من مكاٍل ىذا مث قاؿ بسم هللا كضرب ضربة 
أخرل فقطع بقية ا٢بجر فقاؿ هللا أكرب أعطيت مفاتيح اليمن كهللا إٍل ألبصر أبواب 

 (ُّّ/ٔ)٦بمع الزكائد صنعاء من مكاٍل ىذا"  
أملى كأعلى  -إف شاء هللا-ستقبل كإذا كاف ا٢باضر مرا كىابطا كذليبل فإف ا٤ب 

كأغلى، فعبق التاريخ ٰبدثنا عن كعد صادؽ، "يف القسطنطينية" قد ٙبقق يف ا٤باضى 
نصفو، كبقى النصف اآلخر "ركمية" أمبل منتظرا يف نصف الكوب ا٤بملوء ليجد مكانو 

 من كعد هللا، كتأكيدا لنبوءة الصادؽ ا٤بصدكؽ رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم(. 
عن أيب قىبيل قاؿ: كنا عند عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنو كسئل: أٌم  

، قاؿ: فأخرج  ا٤بدينتْب تفتح أكالن؛ القسطنطينية أك ركمية؟ فدعا عبد هللا بصندكًؽ مىلىقو
منو كتابان، قاؿ: فقاؿ عبد هللا: بينما ٫بن موؿ رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم( نكت ، 

 ؟أٌم ا٤بدينتْب تفتح أكالن؛ قسطنطينية أك ركمية :ؿ هللا صلى هللا عليو كسلمإٍذ سئل رسو 
مدينة ىرقل ىي القسطنطينية ك قد فتحت على  )ركاه أٞبد(فقاؿ: مدينة ىرقل تفتح أكالن 

يد ٧بمد بن مراد الفاتح، كبقي ا١بزء الثاٍل من البشرل ك ىو فتح ركمية أم ركما 
 .سبلـ أكربا مرة أخرلعاصمة ايطاليا ، كبو يدخل اإل

امتؤل النصف ا٤بملوء من الكوب كفاض، كأشرؽ األمل األخضر نورا يسطع من 
 مؤلو  أعلى ٲبؤل كل األرض عدال كضياء.  

 عن ثوباف رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا )صلى هللا عليو( كسلم:
كيها ما زيًكم )إف هللا زىكىل يل األرض، فرأيت مشارقها كمياراها، كإف أمٍب سيبلغ مل

 .)ركاه مسلم(يل منها( 
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كتزىر أشجار العدؿ  ٯبيئ اليد كمعو ربيع اإلسبلـ فتأمن الدنيا كيزكؿ ا٣بوؼ،
 كٚبضر األرض. 

عن أيب ىريرة )رضي هللا عنو( عن رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم( قاؿ: )ال تقـو 
 . )ركاه مسلم(الساعة مٌب تعود أرض العرب مركجان كأهنارا( 

اد أٞبد يف ركايتو، "كمٌب يسّب الرك  بْب العراًؽ كمكةى ال ٱباؼ إال ضبلؿ كز 
 الطريق" 

 كعن معاكية )رضي هللا عنو( أف رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم( قاؿ:
)ال تزاؿ طائفةه من أمٍب قائمةن بأمر هللا، ال يضر ىم من خىذى٥بىم كال من خالفهم مٌب 

 .)ركاه أٞبد كالشيلخاف(ى الناس( يأيت أمر هللا، كىم ظاىركف عل
مرامل شٌب من تارٱبها، ينفصل فيها اإلسبلـ عن  -بْب مد كجزر-كتقطع أمتنا 

دفة ا٢بكم، فييي  العدؿ كيسود االستبداد كالظلم، كتيتاؿ ا٢بريات كتعاٌل الشعوب 
اإلسبلمية كل ألواف التلخلف كالقهر كاالستذالؿ كاالمتبلؿ، فتعيش ٙبت قبضة مل  

مرة، أك مل  جربل اليعرؼ غّب قانوف الطوارئ كيعامل الناس كقطيع من عضوض 
الينم الشاردة مرة أخرل، لكنها تنتهى يف النهاية ٖببلفة على منهاج النبوة، ميث يسود 

 العدؿ كا٢برية ككرامة اإلنساف، 
 كمن كراء ا٢بج  أرق  خلف ىذا الليل فجرا، ليت ىذا الفجر الح.   

 )رضي هللا عنو( عن النيب )صلى هللا عليو كسلم( قاؿ: عن مذيفة بن اليماف
)تكوف النبوة فيكم ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف 
خبلفة على منهاج النبوة، فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث 

مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف  تكوف ميلكان عاٌضان، فتكوف ما شاء هللا أف تكوف،
ملكان جربيٌان، فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف خبلفة 

 .)ركاه أٞبد(على منهاج النبوة( 
إنو صبح األمل الذل طاؿ انتظاره، ميث ينقل  فيو اإلنساف إىل أىلو كأمتو 

سيدا مرا بعد اسَبقاؽ كعبودية، ككرٲبا بعد مهانة مسركرا بعد مزف، كعزيزا بعد قهر، ك 
 كإذالؿ.

عن أنفسهم إمساسهم بالضعضعة كالوىن كا٥بواف كاالستضعاؼ  فلينفض ا٤بسلموف
كقلة ا٢بيلة، كليلخلصوا أنفسهم من الشعور بالدكنية، كليكفوا عن التنازالت ا٤بهينة الٌب 
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اب الثوابت. فها ىو الليل كعلى مس -كلو كاف عدكا-تسرؼ ك٘بتهد يف إرضاء اآلخر 
يسارع يف طي ثيابو، ٰبمل معو أكزار عصور ماتت فيها العزة،  كعصفت فيها رياح 
التلخري  خصلخصة لؤلرض، كبيعا للعرض، كفضا لبكارة شع  موجوع با١بوع.... 
كبا٢برماف كقتل اإلنساف، ينذر فئة السادة يف ا٤بلخمل داخل قصر مسحور أف كفوا عن 

وب، من عرؽ جبْب العامل، كدـ الفبلح ا٤بيمور، كمبليْب ا٤بوجوعْب هن  ا٤باؿ ا٤بيص
كا٤بسكونْب بأمراض فتاكة، جلبتها صفقات الظلم األسود، سرطنة للشع  كلؤلمة، 
كالفاعل "كايل" يرفل بأماف يف ظل السلطاف، ٰبميو إخوة يوسف، فيناـ قرير العْب ال 

 ٱبشى لوما أك مرماف..
 ،    مولود قادـ من رمم اليي 

 ينذرىم برميل عن صدر ببلدم 
 كى تتنفس مثل البشر العادل يف كل الدنيا 

 بنسيم ىواء غّب ملوث أك مسمـو  
 كبشربة ماء، كرغيف مطحوف من قمح ببلدل 

 أياـ  مبلى يف الزمن القادـ  
 مولود قادـ من رمم اليي   

 عمبلؽ يهـز جند القهر
 يهت  مج  الليل، 
 فجرٲبس  بيمينو أنوار ال 
 يعيد البسمة كالنسمة ألرامل كثر  

 داخل شع  ٧برـك من خّب ببلده 
 كيتامى داخل كهف الفقر ا٤بوجع

 كعجائز داخل جحر مهجور  
 كشباب يهتف من عمق القاع...... ييٍسًقط ليل الظلم كييٍسًقط االستضعاؼ 

 ..كتأ ى الفحش كاالستلخفاؼ. .كٰبيًٍي يف الناس رجولة أمة تأ ى ا١بور
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 إٌبفزح اٌثبُٔخ
 ريىي اٌىُٕغخ 

 
٫بن يف الوطنية أصدقاء مٌب لو اختلفنا يف الرؤية، أك كاف البعض بعيدا 
قد تناءت بو الديار كتباعدت بو ا٤بسافات، فمع السفر كإف طاؿ، كمع اليربة 
كإف بعدت، يسافر الوطن يف كل منا بأفرامو كأترامو، كمن مث فهمـو الوطن ال 

يخ من ميث الزمن كال تعَبؼ يف ا١بيرافيا با٢بواجز كال تعرؼ مدكد التار 
 بنقاط التفتيش.
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 (*) خغؤ اٌىُٕغخ وخغُئخ إٌظبَ
اجملتمع ا٤بصرم يعيش مالة من اليلياف تنبئ ٖبطر شديد،كىنال  عوامل ال ٲبكن 
تيافلها ستتسب  يف كارثة اجتماعية ككطنية مامل يتم تدارؾ ا٤بوقف، كىذه العوامل 

مات عامة لظاىرة مرضية استفحل خطرىا يف اجملتمع ا٤بصرل كأكؿ ىذه تشكل قس
العوامل ىو سلخونة ا٢بوار الدائر يف األكساط ا٤بصرية كالعا٤بية موؿ موضوع السيدة  
كامليا شحاتو زكجة الكاىن تداكس ٠بعاف كاىن كنيسة دير مواس با٤بنيا كموقف 

 الكنيسة ا٤بتشدد فيو،كالذل طفح منو الكيل
ل الثاٌل ىو خضوع النظاـ لبلبتزاز، كمشاركتو للكنيسة يف ا٣بطيئة بالقبض كالعام

على الضحية كامليا شحاتة كمن قبلها كفاء قسطنطْب كمن سبقها من زميبلت أعلن 
إسبلمهن كمت تسليمهن للكنيسة كاختفائهن ٛباما عن األنظار، كما أثاره ىذا ا٤بوضوع من 

 األخرل يف زيادة الطْب بلة كما يقولوف.جدؿ كما كشف عنو من عورات ساعدت ىى 
كثالث ىذه العوامل ىو دخوؿ بعض الكتاب الشرفاء الييورين على كطنهم كبعض 

 ا٢بقوقيْب الصادقْب على خط ا٤بواجهة، بتحري  القضايا يف ٧بافل دكلية.
كرابع ىذه العوامل ىو سكوت ا٤بلسسات الٌب يفَبض فيها أهنا ٛبثل ضمّب اجملتمع 

أكجو القصور كا٣بلل كتشّب إىل ا٣بطأ كتقاـك الفساد ٞباية للوطن كا٤بواطن  كتكشف عن
كل ىذه العوامل ٙبتم على الفكر األصيل مناقشة ىادئة  كقياما بدكرىا كرسالتها،

كصادقة لقضية من أخطر القضايا الٌب قد تكلف مصر الكثّب مامل تتداركها رٞبة هللا، 
ألمر ال ٰبتمل اجملاملة، كإ٭با البد أف يتم طرح كنظرا ٣بطورة القضية كجديتها فإف ا

القضية ىف جو من الوضوح كالصرامة كلو كانت مرة كجارمة، كلعلى أمهد ىنا با٢بكمة 
العظيمة الٌب تقوؿ: "صديق  من صدق  ال من صدق "، ك٫بن يف الوطنية أصدقاء 

تباعدت بو مٌب لو اختلفنا يف الرؤية أك كاف البعض بعيدا قد تناءت بو الديار ك 
ا٤بسافات، فمع السفر كإف طاؿ، كمع اليربة كإف بعدت، يسافر الوطن يف كل منا 
بأفرامو كأترامو، كمن مث فهمـو الوطن ال تعرؼ مدكد التاريخ من ميث الزمن كال 

 تعَبؼ يف ا١بيرافيا با٢بواجز كال بنقاط التفتيش.

                                                 
 ـََُِ -ٗ - ٗ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ىادئة لبعض األمداث  كمن ىذا ا٤بنطلق كيف ىذا السياؽ يأتى ىذا ا٤بقاؿ مناقشة
الٌب رافقت الظواىر ا٣بطّبة كارتبطت اها، ك٧باكلة فهم ا١بذكر يف تل  األمداث  
كشفت أمورا كانت خفية يف عبلقة الكنيسة بالنظاـ مث جاءت مالة اليلياف الشعىب 
بسب  امتجاز ا٤بواطنة كاميليا شحاتة يف أقبية الكنيسة لتزيد األمر كضوما كتعرل ٛباما 

زدكاجية السلطة كالسلطاف بْب الكنيسة كالنظاـ، كما يتبعها من االبتزاز كالفوضى مالة ا
 الٌب ٛبر اها مصر.

كمن مث فهذا ا٤بقاؿ ليس اهتاما ألمد كال يعنيو غّب الصدؽ كا٤بوضوعية يف توصيف 
 ا٢بالة تطبيقا للحكمة الٌب أشرنا إليها من قبل "صديق  من صدًق  ال من صٌدق ".

اع يقولوف: بأنو "عندما يتكرر السلوؾ ا٣باطئ باستمرار كعن قصد علماء االجتم
 كإصرار، فإنو يف ىذه ا٢بالة يتحوؿ إىل ظاىرة تستحق الدراسة".

كخركج الكنيسة على دكرىا كملسسة دينية ك٩بارستها الفجة إلثارة التعص  
أف ىناؾ كالكراىية تكرر كثّبا، فكلما غابت فتاة أك امرأة عن بيتها أعلنت الكنيسة 

مالة اختطاؼ، كألقت با٤بسلكلية على أجهزة األمن كىددت با٤بظاىرات كاالمتجاجات 
العابرة للمحافظات كا٤بدف، كقد مدث ذل  فعبل دكف اعَباض أك توقيف لتل  

 ا٢بشود من سلطات األمن كلو ٗبنعهم من عبور احملافظات.
 ٣بطيئة،ىذه الظاىرة فضحت جهتْب معا كجعلتهما شركاء يف ا٣بطأ كا

ا١بهة األكىل ىي الكنيسة: ميث مارست ا٣بطأ متعمدة كعن قصد كسبق إصرار 
مْب تصورت أف ضعف السلطة ا٢بكومية ٲبنحها الفرصة لتكوف دكلة داخل الدكلة، كأف 
عبلقتها ببعض رموز النظاـ يرفعها فوؽ القانوف كٰبيل طلباهتا إىل أكامر ينصاع ٥با الصيّب 

الفتها للدستور كالقانوف، كمن مث ٛبادت الكنيسة كٙبولت من كالكبّب، كتنفذ رغم ٨ب
دكرىا الديُب لتشكل قوة ضيط سياسية تلول أذرعا كتدير أعناقا كتطيح أميانا ببعض 
الرؤكس كالرموز الٌب ال ٚبضع ٥با كال ترضى عنها، ذل  ال ش  سلوؾ غري  مل يكن 

ألنبا شنودة، ككاف يفَبض أف يقابل مألوفا من قبل كمل ٛبارسو الكنيسة إال يف ظل كالية ا
ىذا السلوؾ ٕبـز النظاـ كفرض سيادة القانوف كالدكلة، غّب أف األمر كاف عكس ذل  
ٛباما، فقد خضعت ا١بهات الر٠بية ألكامر الكنيسة كقامت بالبحث كالتحرل عن 
ا٤بسلمات ا١بدد كتسليمهن للكنيسة ككأهنا جهة قضائية سيادية خوؿ ٥با القانوف مبس 

 الضحايا كامتجازىم ك٧باكمتهم.
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كاألشد غرابة أف ا١بهات الرقابية الٌب تشكل ضمّب اجملتمع كالرب٤باف كاألمزاب 
السياسية كا٤بلسسات الصحافية كاإلعبلمية كٝبعيات مقوؽ اإلنساف كمنظمات ا٤برأة مل 

ألمرار ٙبرؾ ساكنا، كمل يتناكؿ القضية إال قلة نادرة من الصحافة كالصحفيْب الشرفاء كا
كاحملامْب الذين ٰببوف كطنهم كيياركف على كرامة دكلتهم كٰبافظوف على الدستور 

 كالقانوف.
لكن الكنيسة ٛبادت يف غيها كٙبوؿ ٛبردىا إىل عصياف،مث ٙبوؿ عصياهنا إىل فرض 
إلرادهتا على األمة كلها يف ٧باكلة إلخضاع األمة كإخضاع النظاـ، كمن مث فقد ارتكبت 

 عة من األخطاء ٲبكن أف ٪بملها فيما يأتى:الكنيسة ٦بمو 
أهنا غامرت بتاريخ مشرؽ كمضئ بْب أقباط مصر أغلبية مسلمة كأقلية نصرانية  -

عاشوا معا قركنا من التسامح مل يعكر صفوىا كدر التعص ، ضحت الكنيسة بكل تل  
 القركف كبدأت يف غرس بذكر الفتنة الطائفية كبذكر الكراىية بْب أبناء مصر.

أهنا خطفت أغل  نصارل مصر لصاٌف نزؽ كطمومات شلخصية تصورصامبها  -
أنو ٲبكن أف يبُب لنفسو امرباطورية تلول ذراع الكثرة كٚبضع األغلبية لصاٌف األقلية 
مستيلة لضعف النظاـ كمبتزة لرموزه كمستقوية با٣بارج ا٤بشبوه يف اخَباؽ الداخل 

 كفرض اإلرادة كتقسيم األمة.
ا٤باؿ كالتلويح بصفقات مع بعض األمزاب قفزت أطماع الكنيسة ٙبت إغراء  -

لتصبح بيّب سقف مْب استجابت رموز األمزاب كذىبت إليها مسَبضية كمطمئنة 
 كخاطبة ألصوات أتباعها يف انتلخابات رئاسية قادمة.

الكنيسة بدكرىا كجدهتا فرصة لفرض إرادهتا كعرض عضبلهتا يف ٙبد صارخ  -
دارية العليا، كمن مث تطور ٚبويف النظاـ كٙبدل أمد رموزه يف مياغة لقانوف احملكمة اإل

كىو احملافظ،كصرح البابا "أف الكاتدرائية ستبُب غص  عن عْب ا١بميع" كقاؿ" لست 
قلقا من أم شئ" كبدال من فرض سلطاف الدكلة بتطبيق القانوف نيًصحى احملافظ بالذىاب 

 ية يف العباسية راجيا كمستعطفا كمعتذرا.إىل الكنيسة كذى  الرجل إىل مقر البابو 
يف احملركسة مصر مل يشهد تاريخ العبلقات بْب أقباطها أغلبية مسلمة كأقلية  -

نصرانية مالة من التشنج كااللتهاب كإثارة التعص  إال يف بداية السبعينات من القرف 
ت الكنيسة ا٤باضى، كبالتحديد منذ جلس على كرسي البابوية األنبا شنودة، ميث عاش

مالة من ا٥بياج ا٤بنظم كزعت أدكارىا إدارة البابا على أغل  شرائح ا٤بسيحيْب 
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باستنهاض ٮبمهم يف تكرار شكاكل ال مربر ٥با كادعاء باضطهاد متوىم ال كجود لو إال 
 يف خياؿ كبار القساكسة كرجاؿ الكنيسة، كبعض ا٤برتزقة من هتييج الفتنة.

لقساكسة يف تكريس مفهـو االمتبلؿ العريب ٤بصر عق  ىذه الفَبة بدأ أغل  ا -
كضركرة التلخلص منو بعودة مصر إىل أصلها كأصحااها، كمن مث طرمت ا٥بوية ا٤بسيحية 
بديبل عن ا٥بوية الوطنية الٌب ٘بمع بْب ا٤بسلمْب كالنصارل، ككانت أغل  أماديث 

كٙبرض الكهنة كرجاؿ الكنيسة يف الداخل كا٣بارج تدكر موؿ تل  ا٤بفاىيم،
عليها،األمرالذل دفع بعض العقبلء من النصارل إىل التحذير بشدة من ىذا النهج غّب 
ا٤بربر، كرأك أف إثارة التعص  كزرع بذكر الفتنة ستكلف مصر الكثّب، كلن ٯبُب أقباطها 

 مسلمْب كنصارل غّب ا٤برار كالعلقم.
أطماع   ىذه األصوات العاقلة كانت صيحة يف صحراء غطاىا ك٧بى آثارىا -

كربت يف نفوس أصحااها كتورمت يف عقو٥بم فأضحوا يركف أنفسهم دكلة ال يف داخل 
الدكلة كإ٭با دكلة فوؽ الدكلة كفوؽ القانوف، كىو نوع من جنوف العظمة كتضلخم الذات 
يوىم أصحابو أميانا أهنم ملء الوجود كٰبج  عن عيوهنم ا٤بعايّب ا٢بقيقية يف الثقل 

 فة كعوامل ا٤بكاف كالزماف.كا٢بجم كالوزف كالكثا
بدأت الكنيسة يف االستقواء با٣بارج، كمن مث ٠بعنا من أقباط ا٤بهجر من  -

يطال  بوضع مصر ٙبت الوصاية الدكلية، بل ٠بعنا من يطال  كزير ا٣بارجية اإلسرائيلية 
 بالتدخل ٢بماية أقباط الداخل من اضطهاد ا٤بسلمْب.

زاز كاالستلخفاؼ مارس التيار ا٤بتطرؼ نوعا كأماـ ضعف النظاـ كقابليتو لبلبت -
من البلطجة عن طريق التظاىرات كلما ٙبوؿ منهم شاب أك فتاة، كاليري  أف عمليات 
التحوؿ من ا٤بذى  األرثوذككسى إىل غّبه من مذاى  ا٤بسيحية تتم يوميا كبا٤بئات، 

وؿ شاب أك غّب أف عمليات ا٥بياج كالتظاىر كهتديد األمن كالنظاـ ٰبدث فقط إذا ٙب
فتاة ٗبحض اختيارٮبا إىل اإلسبلـ،ىنا ٯبن جنوف الكنيسة كتبدأ عمليات اليض  على 
أشدىا، كترل الكنيسة أف ىلالء ا٤بتحولْب ٯب  أف يكونوا عربة ليّبىم يف ا٢ببس 
كالتنكيل كالقتل أميانا، كقد مارست مليشيات مسيحية ىذه البلطجة يف أكثر من 

 ْب إىل اإلسبلـ يف كضح النهار.منطقة كخطفت بعض ا٤بتحول
األمة ا٤بصرية بسكاهنا ٝبيعا مسلمْب كنصارل كجدت نفسها إذنا أماـ ٧باكم تفتيش 
جديدة ٛبارس يف الكنيسة ا٤بصرية كبسلطة للكهنة كرجاؿ الدين ٚبَبؽ الدستور كالقانوف 
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سند من كسيادة الدكلة، كتصادر مق ا٤بواطن يف االختيار ا٢بر كٛبارس االمتجاز بيّب 
القانوف أك سلطة ٨بولة من الدكلة، بل ٘برب ملسسات من الدكلة نفسها أف تقبض على 
٨بالفيها كتسلمهم إليها ككأهنم ٦برموف دكليوف، مث تتم ٧باكمتهم داخل الكنيسة يف 
انتهاؾ صارخ ال ٢بق ا٤بواطن يف مريتو الدينية فقط، كإ٭با لسيادة الدكلة ذاهتا كإسقاط 

كرامتها كسلبها ألكؿ كاجباهتا يف رعاية مواطنيها كٞباية مريتهم ىيبتها كإىدار  
 كأشلخاصهم من ٘باكز اليّب أك عدكانو عليهم.

مالة من االستلخفاؼ كا٥بواف ٛبثل جرٲبة يف مق الدكلة بكل ملسساهتا كرجا٥با 
 كرموزىا مل ٰبدث ٥با يف تاريخ الدكؿ نظّب أك شبيو.

 ظاـ؟تل  ىي أخطاء الكنيسة فما خطيئة الن
 خطيئة النظاـ:

قبوؿ النظاـ ٥بذا الوضع ا٤بشْب كا٤بلخزل أفضى إىل خطيئة أخرل يف مق الدكلة 
مورست ىذه ا٤برة من قلة قليلة يف ىيكل النظاـ كشفت عن عوار يف تكوينو كخلل يف 

 تركيبتو.
القلة القلية تأكلت أف استجابة النظاـ لطمومات الكنيسة كالٌب ىى بيّب سقف أك 

ف تسليم مواطنْب أمرار لرجاؿ الكنيسة لتحبسهم أك تعذاهم أك مٌب تقتلهم مدكد، كأ
رٗبا يساعد يف ٛبرير مشركعها يف التوريث، لكنها غفلت أهنا اهذا ا٣بضوع كا٣بنوع 
تقوض أركاف دكلة بكاملها كتقامر اهيبتها ككرامتها كتدفع اها ٫بو اهنيار كامل يدفع ٜبنو  

 أقباط معا.كل ا٤بصريْب الشرفاء مسلمْب ك 
أما ا٣بلل يف تركيبة النظاـ فإف ملسسات الرقابة كىف مقدمتها الرب٤باف كا٤بلسسات 
الصحفية كاإلعبلمية كمٌب ملسسات أخرل ٧بَبمة ال زالت ٙبمل مصداقية، ىذه 
ا٤بلسسات كلها خضعت للهول السياسي لتل  القلة القليلة، كمل تنبو إىل خطورة الوضع 

ّب ٤با يَبت  على ذل  من كوارث، بل إف بعضها ٘باىل ببلغات كمل تشر يف قليل أك كث
با٢بالة قدمها بعض الييورين على ىذه األمة، كمفظت الببلغات ككاف ا١بدير اها أف 
ٙبظى بالعناية كالرعاية كالبحث كالتقصى ا٤بستفيض، ال باعتبارىا ٦برد امتجاز أك 

لطة الدكلة ك٩بارسة ١برائم خطف خطف ٤بواطنة، كإ٭با باعتبارىا إعبلنا للتمرد على س
يعاق  عليها القانوف ا٤بصرل، كينكرىا كيرفضها كٯبرمها ا٤بيثاؽ الدكىل ٢بقوؽ اإلنساف 

 التابع ٥بيئة األمم ا٤بتحدة ك٦بلس األمن.
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ترت  على تل  ا٣بطيئة أف ا٤بواطن ا٤بصرل فقد ا٤بصداقية يف ملسسات بلده، كمل 
دستورا،فكل شئ مستباح يف كضح النهار كعلى عين  يعد يثق يف أف لديو دكلة كنظاما ك 

يا تاجر كما يقولوف يف ا٤بثل ا٤بصرل.بعدما فقدت ملسسات النظاـ مصداقيتها يف ٞباية 
 الوطن دكلة كعقيدة كىوية.

ىذا األمر ا٣بطّبكثّبا ما يدفع الكثّبمن الشباب ليأخذ دكر الدكلة كمن مث يرل أف 
ذات، مث ٞباية الوطن عقيدة كىوية من ىذا االختطاؼ عليو كمده تقع مسلكلية ٞباية ال

 الذل ٛبارسو الكنيسة كيتواطأ معها فيو النظاـ برؤكسو كرموزه.
مكمن ا٣بطر ىنا ٗبوج  قانوف رد الفعل أف يتنامى شعور ا٤بواطن بالتعص  كأف 

 يتولد لديو شعور بأف عقيدتو يف خطر كىي مهددة من ا٘باىْب:
 كنيسة عيانا بيانا دكف اعتبار لشئ أك خوؼ من شئاألكؿ: ا٘باه ٛبارسو ال

الثاٌل: ا٘باه آخر يص  يف نفس اجملرل السئ كىو أنو ال كجود لدكلة ٙبمى ا٤بواطن 
كالوطن، كإ٭با ا٤بوجود نظاـ ثبت تواطله ساىم كيساىم يف تكريس سيادة األقلية على 

كاف يفَبض أنو ٲبثلها خّب األغلبية، كخرؽ الدستور كالقانوف، كأىاف دكلة كرٲبة كعريقة  
ٛبثيل، يف مْب أنو ٚبلى عنها يف أكؿ صداـ، كباعها يف أكؿ مساكمة من أجل قلة قليلة 

 أرادت كفق ىواىا السياسى أف ٛبرر مشركعا ٥با يف توريث ا٢بكم.
ىذا الوضع الكارثى يكلف الوطن الكثّب، كٱبلق مربرات للعنف، كيعطى ا٤بَببصْب 

ء يف ٛبزيق األمة كإشعاؿ ا٢بريق، كىم كثر يف الداخل كا٣بارج بالوطن فرصتهم السودا
 معا ليصبح يف مصر دارفور أخرل.

فهل تعي الكنيسة كمعها القلة القليلة من ملفائها من رموز النظاـ أبعاد تل  
 الكارثة؟.

الكنيسة ببل ش  ارتكبت أخطاء، كلعبت على كتر ٲبكن أف يفجر البيت ا٤بصرم 
 فقد أغضبت ا٤بواطن ا٤بصرم ا٤بسيحي كا٤بسلم على مد سواء. على سكانو، كمن مث

كالنظاـ من جهتو مل يكتف بارتكاب خطأ التقاعس يف الدفاع عن مرية ا٤بواطن يف 
اختياره للدين الذم يرغبو، كإ٭با ارتك  خطيئة أخرل مْب تواطأ مع الكنيسة كسلمها 

عذي  كرٗبا القتل، فمن يدرل؟ ىذا ا٤بواطن لتيتاؿ مقو كمريتو كتناؿ منو با٢ببس كالت
. كلذل  فقد أغض  ا٤بواطن كأغض   كمن ىنا فقد كاف شريكا للكنيسة يف ا١بـر
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الدكلة، كقد أكش  الوطن أف ييض ، كمذارل من غضبة الوطن فتحت الرماد اللهي  
 كمن يزرع الشوؾ ٯبُب ا١براح.

يف جان  الوطن دكامة جديدة كنا يف غُب عنها، صنعتها كتصنعها لنا قلة قليلة، 
خرجت بالكنيسة عن دكرىا الركمى لتمارس لعبة السياسة ٗبا فيها من ٙبالفات ال 
تتناس  مع ا٢بيادية كالعدالة الٌب يتحلى اها رجاؿ الدين، ميث يقفوف من ا١بميع على 
مسامة كامدة، مث ال تكتفى الكنيسة اهذا الدكر، كإ٭با تسل  الدكلة ىيبتها مْب ٛبارس 

 كراه كا٢ببس كاالعتقاؿ ٤بن ٱبالفها ككأهنا دكلة داخل الدكلة.الضيط كاإل 
ت  يف ا١بان  اآلخر من الوطن استيلت قلة قليلة مواقعها يف ىيكل النظاـ فجّب 
ملسسات الدكلة لصا٢بها كلصاٌف ىواىا السياسي، كٙبالفت مع الكنيسة لتلىب 

كسلمتها كل ا٤بلخالفْب  طموماهتا كالٌب ىي بيّب سقف أك مدكد، مث استجاي  لرغباهتا
٥با لتعاقبهم كٙببسهم كتعتقلهم يف تكريس ٤بفهـو ازدكاجية السلطة كالسلطاف، ككأف 

 مصر احملركسة ٥با ماكماف كسلطتاف كدكلتاف.
ىذه ا٣بطيئة الفادمة نتيجتها مل تظهر بعد، لكن نذر ا٣بطر ىف األفق تبدك ظاىرة، 

أـ  قلة القليلة، كخطأ الكنيسة كخطيئة النظاـ؟فهل ستدفع األمة ا٤بصرية فاتورة استهتارال
أف ا١بميع سيتلخلص من غيو كىواه كيعود لنقطة العدؿ ا٤بفقود، كتبسط الدكلة سلطتها 
على ملسساهتا كمواطنيها مسلمْب كنصارل دكف ٛبييز، كدكف السماح ألمد بأف يكوف 

 فوؽ القانوف كلو كربت رأسو كتضلخمت ذاتو كظن أنو ملء الوجود؟
 و هللا أف ٯبن  مصر شر الفًب ما ظهر منها كما بطن.أرج
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 (*) عُذح اٌضِٓ األوىل خوبٍُُِب شحبر
٧بنة كاميليا شحاتة يف سوؽ الثقافة كالسلخافة سودت الوجوه كقٌزمت الزمن، 

 كنزعت كصف الرجولة عن كثّبين كنا نظن اهم خّبا.
ت سوءات منظمات احملنة صفعت الكثّبين على كجوىهم كأدبارىم، كعٌرت كأظهر 

مدنية كمقوقية صد عت رؤسنا ككانت مستَبة ٙبت شعارات براقة، ككشفت عن عوار 
 كىواف كمذلة مل تر الشعوب مثلها إال يف عهود التتار.

الشع  ا٤بصرم األمى الفقّب الذل ال يقرأ كال يكت  كاف أكثر شرفا كغّبة كٞبية 
ثقافية كشفافية ا٢بيض الٌب يتحلى اها على بلده من أصحاب الَبىل الفكرل كالرفاىية ال

مثقفو الطبقة ا٤بلخملية أصحاب مسّبات التأييد بالركح كالدـ،ىلالء الذين جاءت اهم 
 على رؤس الصحف كقنوات اإلعبلـ قرارات الوالء كبدالت السكوت كالسفر.

العمى الثقاىف كالفكرل أصاب عيوهنم كعقو٥بم عما ٯبرل على أرض احملركسة من 
لدكلة ك٘بريح للنظاـ ٛبارسو الكنيسة كل يـو بتصرٰبات قادهتا يف ٙبد سافر لكل إىانة ل

 من ىو يف موضع ا٤بسلكلية.
ىلالء الكتاب مل يكونوا أمناء مٌب مع النظاـ الذل استوظفهم كاستكتبهم، فقد 
أىْب النظاـ كىم سكوت، كجّبت قلة قليلة يف ىذا النظاـ ملسسات الدكلة لتعمل يف 

ية لصاٌف الكنيسة، فتقبض على مواطنْب شرفاء كتسلمهم إىل الكنيسة إعارة داخل
لتحبسهم كتعذاهم يف معسكراهتا كرٗبا تقتلهم، كىلالء الكتاب خرست ألسنتهم 
ك٘بمدت أقبلمهم، كبدال من قوؿ ا٢بقيقة كالنطق اها راموا يبحثوف عن مربرات لسَب 

وح منو رائحة ا٣بيانة لوطن كنظاـ عوراهتم الثقافية بكبلـ ليس لو لوف كال طعم، بل تف
، كمنحهم كزاد كأفاض، كطن قدـ  أعطاىم كأغدؽ يف العطاء، كأكرمهم كبالغ يف الكـر
٥بم كل كسائل التمكْب كالشهرة كمل يتلق منهم غّب السكوت يف كقت ٯب  فيو الكبلـ، 

مينا،  كالتلخلى يف كقت ٯب  فيو اإلقداـ، كالتورط مع ا١باٌل يف جنايتو بالسكوت عليو
 كمينا آخر بتربير ا١برٲبة.

                                                 
 ـََُِ – َٗ - ُٓ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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يف زمن اليقظة من مياة أمتنا كاف ا٤بفهـو ىو قتل الفتنة كالقضاء عليها يف مهدىا 
قبل أف يتطاير شررىا كيستفحل ضررىا، كقيل يف ذل  "الفتنة نائمة لعن هللا من 
أيقظها". أما يف زمن النـو كاليفلة زمن النباىة كاالستحمار أك زمن الَباجع 

االنكاسارات فقد تبدؿ ا٤بفهـو كانعكس ليصبح ىكذا" األمة نائمة لعن هللا من ك 
 أيقظها"..

كىكذا بدأ اإلنساف يدخل عصر السقوط ضمن أمة طاؿ ليلها كطاؿ نومها، كمل 
يبق متيقظ فيها إال أعداؤىا ٱبططوف كينظموف لتبقى اليفلة، كيبقى الليل كيستمر 

نساف كاألمة ما ٰبلو ٥بم، كالويل ٤بن يشّب إىل ا٣بطأ.. الظبلـ؛ ألهنم يف ظلو يفعلوف باإل
 أك ينبو إىل ا٣بطر أك ٰبذر األمة من الكارثة، أك يوقظ النائمْب كلو بكلمة.

كأماـ ىذا الوعيد كالتهديد دخلت الكلمة دكامة الدكراف موؿ الذات كأضحت ال 
وض كىركب ليبقى تنطق كال تشّب، كإ٭با ٘بيء كتركح موؿ نفسها يف مالة دكراف كغم

قائلها يرفل يف رغد عيشو ا٢براـ بعيدان عن غض  ا٤بموؿ، كيف مأمن عن ا٤بلاخذة 
كالعقاب، كمن ىنا فقدت الكلمة مدلو٥با كمعناىا كٙبولت إىل ال شيء فبل طعم كال لوف 
كال رائحة ألكثر ما يكت  أك يقاؿ، كلعلو من ا٤بفيد ىنا أف أستعّب كلمات الشاعر 

مطر كىو يعرب عن ىذه ا٤بأساة كا٤بلهاة يف قصيدة لو بعنواف األرمد الطريد أٞبد 
 كالكحاؿ

 قاؿ أٞبد مطر:
 قد

 عسى
 ال
 إ٭با
 من
 إىل
 يف.
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 رٗبا.
 ىكذا سلم  هللا قل الشعر

 لتبقى سا٤با.
 ىكذا لن تشهق األرض

 كلن هتول السما.
 ىكذا لن تصبح األكراؽ أكفانا كال ا٢برب دما.

 كالي ىكذا كضح معالي  دكالي  د
 لكي يعطي  كالي  فما

 كطِب يا أيها األرمد ترعاؾ السما
 أصبح الوايل ىو الكحاؿ، فأبشر بالعمى.

كىكذا يف زمن النـو دخلت الكلمة الشريفة مرملة التحرَل، كفصلت تفصيبلن 
قوانْب جديدة للمطبوعات ٙبـر النقد كٙبظر األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كتنكل 

يشّب إىل اللصوص الذين يسرقوف مقدرات األمة، كيبيعوف ماضرىا  بكل من ينطق أك
 كمستقبلها يف سوؽ النلخاسة الدكلية كيعبثوف ٗبقوماهتا كمكوناهتا يف الداخل كا٣بارج معان.
كيف الوقت الذم تصادر فيو الكلمة الصادقة كتقصف فيو األقبلـ الشريفة ٘بزؿ 

لساكتْب عن ا٢بق، أك ا٤بنافقْب الذين العطايا كتفتح كل األبواب للشياطْب ا٣برص ا
ٯبيدكف التربير كالتزكير كالتحوير كيتقنوف فن التصفيق كا٥بتاؼ كتصدير مسّبات التأييد 
كا٤ببايعة بالركح كالدـ، كٰبتكركف مق ا٤بواطنة كالوطنية لصا٢بهم كلصاح سادهتم 

 كمدىم.
األسواؽ فقد خلت  ك٤با كانت العملة الرديئة كا٤بزيفة تطرد العملة الصحيحة من

السامة من الكتابات ا١بادة، كسيطر على التوجيو كصياغة الرأم العاـ كٌتاب ٲبثلوف 
-ظبلؿ األصناـ السياسية كأبواؽ السلطاف، كىلالء ىم سدنة كل عصر. يعيشوف 

على جراح أمتنا فيأكلوف على كل مائدة، كيرقصوف يف كل فرح،  -ككأهنم جراثيم
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م جاىزكف يف كل األمواؿ ما دامت تفتح ٥بم األبواب ك٘بزؿ كينوموف يف كل مأمت. إهن
 ٥بم العطايا كٰبتكركف ألنفسهم كلسادهتم فقط كصف ا٤بواطن الصاٌف.

كىكذا صارت ببلدنا ببلد اإلسبلـ عمومان كببلد العرب خصوصان أكطانان ببل 
ق شبهة، كطنيْب، كمن مث فقد انقلبت الصورة رأسان على عق  مٌب بدا االقَباب من ا٢ب

كالتصريح بو بدعة كضبللة، كدعوة الناس إىل التمس  بو ميامرة مفلخلخة بالكثّب من 
ا٤بلخاطر الٍب ٘بل  لصامبها الكثّب من ا٤بتاع  كا٤بضايقات الٍب تبدأ عادة ٗبنعو من 
السفر كتنتهي باعتقالو كسجنو كإعبلف ا٢برب عليو باعتباره متمردان ٯب  مصادرة مريتو 

عدك للببلد كمفسد للعباد كملحد ال يلمن بسبلـ ا٤بتحضرين كال بثقافة ك٘بويعو؛ ألنو 
التطبيع... كىكذا يتم ا٤بسخ كالتشويو كقل  ا٢بقائق كييرؽ اإلنساف كتيرؽ األمة 

 بكاملها يف ٧بيط صنعو أعداؤىا كميتصبو أرضها ككرامتها، كسارقو أمبلمها..
ألبيات الشعرية الساخرة الٍب كأماـ ىذه ا٤بأساة تستدعي الذاكرة على عجل تل  ا

تصور مالة اليفلة أك مالة النـو الٍب تسيطر على األمة كتطال  اإلنساف البائس كسط 
ىذه البيئة ا٤بلوثة ثقافةن كأخبلقان، أف يَباجع كيتلخلى عن مواقفو كعن ىواجسو كمٌب عن 

ٰبظى  مواسو الٍب منحها هللا لو، كأف يتحوؿ إىل أعمى كأف يسكت كلو على مضض كي
بأبسط مقوقو... كإال فالويل لو إف تكلم أك أشار، ككأف الشعار ا٤برفوع ىو: "يف الزمن 
الردئ تيىي   الرجولة كيفقد الشرؼ قيمتو كمعناه كيكوف السكوت من ذى  كينادم 

 منادم الباطل:
 يا قـو ال تتكلموا إف الكبلـ ٧بـر

 كدعوا التحدث جانبان فا٣بّب أال تفهموا
 جهلكم فالشر أف تتعلموا كتشبثوا يف

 ناموا كال تستيقظوا ما فاز إال النـو
 من شاء منكم أف يعيش اليـو كىو مكـر
 فليمش ال ٠بع كال بصر لديو كال فم
 ال يستحق كرامة إال األصم األبكم
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كىكذا اختارت كامليا شحاتة كزميبلهتا كفاء قسطنطْب كغّبٮبا الزمن ا٣بطأ لتعلن 
هنا أرادت كزميبلهتا أف يعلن تقزَل الزمن كأف يكن  شاىدات عياف فيو اختيارىا ا٢بر ككأ

على موت ا٤برجعيات الدينية، كأف يكوف صمودىن إدانة صرٰبة لدعارة الثقافة كسلخافة 
 األقبلـ،كنفاؽ شعارات اجملتمع ا٤بدٌل كمنظمات ا٤برأة كمقوؽ اإلنساف.
ابو ألسنة مدادا يف  صمت يشبو إىل مد كبّب صمت القبور، كيزيد عليو أف ألصح

كل ما ٱبص اإلسبلـ كرموزه،فَباىم ٯبدكف كٯبتهدكف يف الكتابة عن اإلمارة اإلسبلمية 
يف غزة، أك عن احملظورة، أك عن التطرؼ اإلسبلمي أك رضاع الكبّب،بينما ٱبرسوف أماـ 
انتهاؾ الكنيسة ٢بقوؽ اإلنساف كرفضها ألمكاـ القضاء كسلبها لسطاف الدكلة 

إصرارىا على ضياع ىيبة الدكلة كفقداهنا للمصداقية أماـ مواطنيها، ككأ٭با كسلطتها ك 
خلت مصراحملركسة من قلم شريف كصوت جرئ ٰبذر األمة من رياح ا٣بماسْب الٍب 
هت  عليها ٧بملة ٔبراثيم التطرؼ الكنسي كالتمرد الوطُب كفتنة الطائفية كعصياف 

 اـ ىذا التحدل؟الكنيسة كفقداف الدكلة ٥بيبتها كسلطاهنا أم
لقد خرست أقبلـ سدنة اإليدز الفكرل كركاد ثقافة التطبيع كسبلـ ا٤بتحضرين، 
كدعاة تسليم كل ا٤بفاتيح لبلستعمار ا١بديد الذين يطبلوف لو، كيزمركف، كيدعوف إليو، 
كٲبهدكف لو األرض، كيلىلوف النفوس لقبولو كاستقبالو كالتأثر بو كالتعايش معو، 

 فو كمطالبو!كالتكيف مع أىدا
كسكتت ألسنة نواب يقاؿ عنهم أهنم نواب "الشع " عن سلاؿ بسيط كمشركع 
كىو: من الذل ٲبل  مق امتجاز مواطن كمبسو كتقييد مريتو كتعريضو للتعذي  

 كالتنكيل؟ الدكلة أـ الكنيسة؟
مالة من ا١بنوف الفكرل كاالنتحار الثقايف تعيشو مصر احملركسة بسب  ٛبادل رؤس 

يف ٙبديها، كسكوت ا٤بثقفْب كٚباذؿ ملسسات الدكلة، فهل ٲبكن أف يعود  الكنيسة
 العقل ا٤بصرل ألداء كظيفتو؟

أما السيدة العظيمة كاميليا شحاتة فمواقفها كبطولتها كصمودىا جديرة بأف 
تستنهض قلم اليزاىل، كسيف صبلح الدين،كاستجابة ا٤بعتصم، غّب أهنا اختارت الزمن 

 يستدير الزمن كهيئتو األكىل؟ ا٣بطأ، فهل ٲبكن أف
 خلف ىذا الليل فجر ليت ىذا الفجر الح
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 إف للقدر مفاجآت.. ك٫بن يف االنتظار.. كعلى أمر من ا١بمر..
 مٌب كإف طاؿ الليل، كاشتدت بركدتو، كطاؿ ظبلمو.

كمعذرة يا سيدة الزمن األكىل كاميليا شحاتة فشكرا ل ، كلزمبلئ  كزميبلت  ٩بن 
سر يف سجوف دكلة الكنيسة، كأرجوكم، أرجوكم: أف تٍبقوا ىناؾ يف علياء يعيشوف قيد األ

 أ٦بادكم، فمواقفكم كصمودكم قد نزع القناع عن قبح كجوه فقدت شرفها كمياءىا.
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 (*) سعبٌخ اىل سخبي اٌىُٕغخ
تلكد مقائق التاريخ أف مصر ٙبت ا٢بكم الركماٌل كانت تعاٌل األمرين، ككانت كل 

تقبع ٙبت األسر البيزنطى، كانت الكنائس قد ٙبولت ٙبت ا٢بكم  عائبلت النصارل
البيزنطى إىل مرابض لللخيل، ككاف القائد الركمى األب بنيامْب مطاردا يف الصحراء ٤بدة 
ثبلثة عشر عاما ىو كأىلو، فلما جاء الفتح اإلسبلمى مررىم، كمرر ٥بم كنائسهم، 

 ر٩بها كأعاد بناء ما هتدـ منها.كأعاد األب بنيامْب إىل كنيستو بعدما نظفها ك 
أغل  عائبلت األقباط ا٤بصريْب بعد معاناهتم ٙبت ا٢بكم الركماٌل اختارت اإلسبلـ 
٤با رأت عدالتو كرٞبتو كتسا٧بو، يشهد بذل  ا٤بثقفوف األقباط قبل غّبىم، كتلكد 
يد مقائق التاريخ ذل  يف كل مراجعو العربية كاألجنبية على مد سواء، كٲبكن ٤بن ير 

التأكد من ىذا الكبلـ مراجعة كتاب ا٢بضارة اإلسبلمية يف القرف الرابع ا٥بجرل للكات  
الكبّب كا٤بلرخ األ٤باٌل آدـ ميتز،ككذل  ا٤بستشرؽ اإل٪بليزل السّب توماس أرنولد 

ـ يف كتابو "الدعوة إىل اإلسبلـ" كىو يتحدث عن ٠بامة ا٤بسلمْب َُّٗ-ُْٖٔ
تارٱبهم يف ظل الدكلة اإلسبلمية كنقل على ألسنة   ككيف عاش النصارل أزىى عصور

 كبار الكهنة كالقساكسة شهادات بذل .
فلما جاء اإلسبلـ ف  أسر ا٤بصريْب كمررىم كأعتق رقااهم، ككانت عائلة كات  
ىذه السطور ضمن آالؼ العائبلت النصرانية الكثّبة الٌب سبقت ٥با من هللا العناية، 

، كلذل  فقد تكوف عائلٌب فرع من عائلة األنبا بيشوم فأسلمت بعد الفتح اإلسبلمي
أك العكس فمن يدرل؟ إف كاف من أىل مصر ا٢بقيقيْب، على كل ماؿ العائبلت 
ا٤بصرية بعد الفتح اإلسبلمى أصبحت تنعم با٢برية كاستقبلؿ اإلرادة، كمن مث فأغلبها 

اء األسرة الوامدة أسلم كاختار اإلسبلـ كبعضها اآلخر بقي على نصرانيتو، ككاف أبن
كالبيت الوامد من اإلخوة بعضهم مسلم كاآلخر نصراٌل، كمل يكن ىنال  إكراه ال على 
اإلسبلـ كال على ا٤بسيحية، فقد عاش الناس أمرارا يف اختيارىم لدينهم، ككانت 
الكنيسة ٛبارس دكرىا الركمى العظيم بعيدا عن التعص  كالكراىية، كمل تكن ىنال  

 ت ككسائل تعذي  للملخالفْب يف أقبية الكنائس.سجوف أك معتقبل

                                                 
 ـََُِ – ٗ - ِّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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يف العصر ا٢بديث يعيش النصارل أزىى عصورىم التارٱبية، فالرئيس ا٤بصرم رغم 
أنو طيار كمقاتل شرس إال أنو على مدل ثبلثة عقود ٙبلى بالسمامة كالصرب الطويل 

األنبا شنودة  على مواطنيو النصارل ككنيستهم، كمل يتعامل الرجل مع رأس الكنيسة كىو 
كما تعامل من سبقوه من رؤساء مصر ٝباؿ عبد الناصر كأنور السادات،مستندا يف 
ذل  على ا٤بعايّب ا٢بقيقية يف الثقل كا٢بجم كالوزف كالكثافة كعوامل ا٤بكاف كالزماف، 
كأف ىذا التسامح يعضد من ركح األخوة كيساعد على ٛباس  اجملتمع ا٤بصرل كيدفع 

صارل إىل األماـ يف التبلمم مع إخواهنم ا٤بسلمْب ليظل البيت ا٤بصرل بوطنية اإلخوة الن
 الكبّب ا٤بتمثل يف الوطن على ٛباسكو ٔبناميو ا٤بسلم كالنصراٌل.

كعلى خطى الرئيس صارت ملسسات الدكلة كلها ٗبا فيها ا٤بلسسات السيادية 
 م ىم.كاألمنية فكانت العقود الثبلثة ا٤باضية أزىى عهود النصارل بشهادهت

من جانبها فإف ملسسات الدكلة كىف مقدمتها ا٤بلسسة األمنية مارست أقصى 
درجات ضبط النفس مع الكنيسة كرموزىا كأتباعها، فمع كل يـو مظاىرة من الكهنة 
كالقساكسة، كعندما يتيي  تلميذ يف مدرسة أك فتاة عن بيتها تقـو مظاىرة تتهم 

األمنية بالَباخى يف أداء كاجبها بالبحث عن ا٤بسلمْب ٖبطف الفتاة مث تتهم األجهزة 
الفتاة ا٤بلخطوفة أك التلميذ اليائ ، كيعق  ذل  مشود يتوافد إليها مئات الكهنة من 
شرؽ الببلد كغراها إىل منطقة العباسية إثر ببلغ كاذب ٖبطف امرأة دكف أف تستوقفهم 

قسا سقط ميشيا عليو قوات األمن، مث مظاىرات يف كاتدرائية العباسية، كمل نسمع أف 
بفعل ا٥براكات، أك أف كاىنا مدث لو اختناؽ بفعل اليازات ا٤بسيلة للدموع، أك أف 
أمدا من ا٤بتظاىرين تضرر من أثر خراطيم ا٤بياه ا٤بستعملة يف فض ا٤بظاىرة، أك أف 
أجهزة األمن اقتادت أمدا من رموز الكنيسة يف الثلث األخّب من الليل كما ٰبدث 

ية أبناء الشع ، مل ٰبدث أبدا شئ من ىذا، كإ٭با مارست أجهزة الداخلية عادة مع بق
أقصى درجات الضبط اإلرادل يف يف مشهد بات عظيما كغّب معهود، ال يف مصر 
كمدىا، كإ٭با يف منطقتنا العربية كلها، فلم ٰبدث أف تعاملت قوات مكافحة الشي  

 ؽ الدكؿ الدٲبقراطية يف العامل.اهذا ا٤بستول الرفيع الذل تفوقت فيو ٕبق على أعر 
ىذا التدليل األمُب للكنيسة كرموزىا كرجا٥با، كضع الكنيسة ا٤بصرية كأتباعها  

موضع ا٢بسد من ٝباىّب الشع ، كما يتبع ذل  الوضع من اهتاـ بالتحيز للنصارل 
كالكيل ٗبكيالْب كاإلسراع يف تلبية رغبابتهم مٌب شاع يف أكساط الشع  أف األجهزة 
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منية تتواطأ مع الكنيسة كتعمل ٢بسااها، كليس ذل  صحيحا بالطبع كىكذا ٙبملت األ
األجهزة األمنية ضيوطا نشهد أهنا كانت ىائلة كفوؽ االمتماؿ يف كثّب من األمياف، كمل 
يثبت أف تل  األجهزة تربمت من تصرفات الكنيسة، بل ظلت تواصل عملها يف إطار 

 من التسامح الذل كصل إىل مد االهتاـ. ما لديها من توجيهات كبقدر كبّب
لكن الكنيسة بأذرعها يف الداخل كا٣بارج رامت تشوه صورة مصر با٢بديث عن 
اضطهاد موىـو للنصارل يف مصر، كنشرت إعبلنات مدفوعة األجر يف صحف أجنبية  
كثّبة تتحدث عن خطف للنساء كاعتداء كاغتصاب يف ٧باكالت الستعداء تل  الدكؿ 

تسهيل عمليات ا٥بجرة ٤بن يريد من النصارل ٙبت دعول االضطهاد على مصر ك 
 الديُب.

من باب توزيع األدكار األنبا شنودة يف اجملالس الوطنية يقوؿ كبلما شديد التأثّب، 
كلكنو يف مواضع أخرل يفعل أفعاال شديدة ا٣بطورة كشديدة االستفزاز، ككنيستو ٛبارس 

ل قوة ضيط سياسية تناؿ من كرامة النظاـ الذل  دكرا خرج اها عن ا٤بسار الديُب ليشك
كاف كرٲبا معهم كمتسا٧با إىل مد اليرابة، كعجي  جدا أمر كنيسة تأخذ من كطنها كل 

 ىذه ا٤بزايا مث تقدـ لو يف مقابلها ا٥بواف كاالستفزاز كاالستلخفاؼ.
رسالة الدكلة كملسساهتا السيادية كاألمنية فهمت بشكل خاطئ كخطّب، فالكنيسة 
ظنت أف الدكلة شاخت، كأف قبضتها تراخت، كأف الفرصة سا٫بة للضيط كالكشف عن 
النوايا كتفريغ مشحوف الصدكر، كمن مث كانت تصرٰبات األنبا بيشول الذل اعترب أف 
ا٤بسيحيْب ىم أىل البلد ا٢بقيقيوف كأف ا٤بسلمْب ٦برد ضيوؼ كهتديده الواضح للنظاـ 

القوصية كلسنوات طويلة كىو يدىل بتصرٰبات غّب  كالدكلة، كمن قبلو كاف كبلـ أسقف
مسلكلة كيكت  التقارير كٰباضر عن اضطهاد األقباط يف معاىد مشبوىة، األمر الذل 
دفع الكثّبين من عقبلء النصارل إىل االعَباض على ىذا السلوؾ ككاف من ىلالء من  

كيكت  تقارير  كت  إىل األنبا شنودة مستنكرا فعل قس القوصية كمبينا أنو يستقول
 ١بهات مشبوىة با٣بارج.

الفعل الثقاىف من جانبو ٚبلى عن دكره كترؾ الدكلة يف مواجهة الكنيسة،ككف 
ا٤بثقفوف أيديهم كأقبلمهم عن الكتابة يف ا٤بوضوع ظنا منهم أهنم ٯباملوف الدكلة كالنظاـ 

 مْب سكتوا اهذا السكوت، بينما ىم قد خذلوا الدكلة كخذلوا أيضا إخواننا ا٤بسيحيْب
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على ٘باكزات تلـز ا٤بوقف كتله  ا٤بشاعر كتستفز األغلبية ا٤بسلمة، كتص  يف تأجيج 
 الصراع، كمن مث فهى تلذل ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب على مد سواء.

كإذا كانت قاعدة العدؿ يف التعامل تقرر أف ٥بم ما لنا كعليهم ما علينا، ٗبعُب أف 
علينا من الواجبات، إال أف ىذه القاعدة قد استبدلت ٥بم ما لنا من ا٢بقوؽ، كعليهم ما 

بقاعدة أخرل ذىبت يف التسامح مذىبا مذىبل فكاف ٥بم أكثر أموالنا ككاف عليهم أقل 
٩با علينا بكثّب، كشهدت القركف الثبلثة ا٤باضية ثراء للكنيسة كلكثّب من النصارل كصل 

 إىل مد ا٣بياؿ.
كاإلصرار على تشويو الوطن يف ا٣بارج  كأماـ الشكاكل ا٤بستمرة عن االضطهاد

كبعدما طفح الكيل، اضطرت ا٢بكومة على غّب عادهتا ٙبت ضيط الشكاكل ا٤بستمرة 
كاستعداء ا٣بارج كاالستقواء عليها بأقباط ا٤بهجر أف تعلن على لساف كزيرة القول 

 ـ.ََِٕمايو  َّالعاملة بيانا للرد على االهتامات بتصريح يف جريدة األىراـ بتاريخ 
كإذا كانت العقلية اليربية كالعقلية العلمية عموما ٙبَـب لية األرقاـ فقد اضطرت 
الدكلة من جانبها أماـ ىذا التجُب أف تواجو سيل األكاذي  الٌب تتحدث عن مظامل 
األقباط كٮبوىم ٕبقائق األرقاـ كاإلمصاءات الٌب ال تكذب.ميث أكدت الوزيرة أف 

% من  ٔسبتهم مس  آخر اإلمصاءات الر٠بية ا٤بعلنة عن األقباط الذين ال تزيد ن
٦بموع السكاف يسيطركف على مايزيد على ثلث الثركة يف مصر، إضافة إىل كربيات 
الشركات كالسيارت كشركات البناء ككربيات ا٤بقاكالت العامة كاالتصاالت 

إىل أف كجود  كاالستشارات كغّبىا، كقالت الوزيرة إف تقرير ٦بلة فوركس األخّبة أشارت
 ثبلثة أقباط مصريْب ضمن عشرة مليارديرات ليس بينهم مسلم كامد

% إال أهنم: يسيطركف يف  ٔكبرغم أف نسبتهم يف عدد السكاف ال يزيد عن 
% من ا٤بهن ا٤بمتازة كالط  كالصيدلة كا٥بندسة كغّبىا، رغم أف  ِٓالنقابات على 

 % من ٦بموع السكاف. ٔعددىم ال يتجاكز نسبة 
تشّب بعض اإلمصاءات إىل أف نصي  األقباط يف اإليداعات ا٤بالية يصل إىل ك 
 % من ٦بموع اإليداعات. كأف ٥بم: َْنسبة 

 ـُٓٗٗ - ُْٕٗ% من الشركات الٌب تأسست بْب عامى ِِ
 % من شركات ا٤بقاكالت يف مصرَِ
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 % من ا٤بكات  االستشاريةَٓ
 % من الصيدلياتَٔ
 %من العيادات الطبية ا٣باصةْٓ
 % من عضوية غرؼ التجارةّٓ
 % من عضوية "منتدل رجاؿ األعماؿ ا٤بصريْب كالفرنسيْبَٔ
 % من رجاؿ األعماؿ ا٤بصريْبَِ
 % من كظائف ا٤بديرين بقطاعات النشاط االقتصادل ٗبصرَِ

 % من ا٤بستثمرين يف مدينٌب السادات كالعاشر من رمضاف َِكأكثر من 
 لية% من كظائف كزارة ا٤با َِكأكثر من 

 % من ا٤بهن ا٤بمتازة مثل الصيادلة كاألطباء كا٤بهندسْب كاحملامْب كالبيطريْبِٓ
- َّ% من سكاف مصر من النصارل ٲبلكوف ما يَباكح بْب  ٔكمعُب ذل  أف 

كمن مث فأقباط مصر "النصارل ٙبديدا" ىم أبعد  ،% من ثركة مصر كامتيازاهتا َْ
وف ٩با تعاٌل منو األكثرية ا٤بسلمة من ٮبـو كال يعان ،الناس عن معاناة الشع  ا٤بصرل

مقيقية مثل البطالة كاألمية كسكن ا٤بقابر كالعشوائيات كأزمة الزكاج بسب  الفقر كضيق 
 ذات اليد كأزمة اإلسكاف كغّب ذل  من ا٥بمـو الٌب تطحن ا٤بواطن ا٤بصرل ا٤بسلم.

يحة كلبانة كمٌب يف نسبة الكنائس إىل عدد السكاف تل  الٌب جعلوا منها فض
ٲبضيوهنا يف كل ٦بلس ليشوىوا اها اجملتمع ا٤بصرل كطنا كقيادة كدكلة كملسسات مٌب 
ىذه قد مققوا فيها مامل يتحقق ٥بم طواؿ التاريخ كلو، فاإلمصاءات تلكد أف نسبة 

مسيحي  َُِٓ% كرغم ذل  فهناؾ كنيسة لكل ٔالنصارل يف مصر يشكلوف 
 مسلم. ُِِٕاجد ا٤بسلمْب مسجد لكل كالنسبة ذاهتا تقريبا بالنسبة ٤بس

األزمة ا٤بعاصرة كا٢بالية ىى نتيجة طبيعية مرة ٢بالة التلوث الثقاىف كالفكرل الٌب 
عاشتها مصر خبلؿ العقود الثبلثة ا٤باضية ميث بدأت جرثومتها بنيمة شاذة تسللت 
ر، إىل مفردات الثقافة الكنسية تتحدث عن امتبلؿ عر ى قدـ من الصحراء ليزك مص

كٯب  العمل على ٙبرير البلد كعودهتا إىل أىلها كأصلها، كشاعت ىذه اللوثة على 
ألسنة الكهنة مث انتقلت إىل ا١بيل ا١بديد لتيرس يف مسو كشعوره أف بلده ٧بتل كأف 
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عليو مهمة ٙبريرىا، لكن ىلالء الكهنة مل يقولوا ألبنائهم كبناهتم يف مدارس األمد كيف  
كنائسهم كصلباهنم إباف ا٢بكم الركماٌل، كمل يشرموا ٥بم كيف كانت أموا٥بم كأمواؿ  

ٙبوؿ الشع  القبطى قبل الفتح اإلسبلمى إىل عبيد للركماف؟ مل يذكركا ىذه ا٢بقائق 
 ألبنائهم.

مل ٱبربكىم أف الفتح اإلسبلمى مررىم من العبودية للركماف، كمل ٱبربكىم أف عمرك 
بعد أف كانت قد ٙبولت إىل مرابض ٣بيوؿ بن العاص ىو الذل أعاد إليهم كنائسهم 

 الركماف، فنظفها كر٩بها كأعاد بناء ما هتدـ منها على مساب خزينة الدكلة اإلسبلمية.
مل يذكركا ٥بم مثبل أف عمرك بن العاص ىو الذل أعاد األنبا بنيامْب إىل مصر بعد 

مصر معززا أف ظل مشردا يف الصحراء ثبلثة عشر سنة، فأعاده عمرك بن العاص إىل 
مل ٱبربكا أبناءىم أف كاتدرائية العباسية الٌب يتظاىركف فيها  كمكرما كأعاد إليو كنيستو،

ضد الدكلة، كفيها تتلخذ قرارات االنتقاص من ىيبتها،كمنها تصدر التصرٰبات 
االستفزازية، مل ٱبربكىم أف ىذه الكنيسة بينيت بأمر الرئيس الرامل ٝباؿ عبد الناصر 

% من ٦بموع السكاف الذين ْٗشع  ا٤بصرل الفقّب الذل يشكل كمن أمواؿ ال
 كصفهم بيشوم بأهنم ضيوؼ.

فصيل كبّب من كهنة العصر ا٢بديث ا٪بركا كراء دعوات التعص  كالكراىية، 
كاستجابوا لنعرات الطائفية كأعماىم التعص  كنسوا مقائق التاريخ كمن مث فهم ليسوا 

ديدة، كلقد كنا نتمُب أف يكوف ىلالء الكهنة أمناء مع أنفسهم كال مع أجيا٥بم ا١ب
قنوات جيدة لنقل ركح التسامح الٌب مظيت اها أجيا٥بم كنعم يف ظلها ا٤بسيحيوف 
كا٤بسلموف باألمن كاألماف عرب التاريخ، لكن األمر بدا عكس ذل  ٛباما كٖباصة مع 

 بداية السبعينيات من القرف ا٤باضى.
مالة من االستفزاز كالَبق  بعد لقائْب فضائيْب كاف  مث ٞبلت األياـ القليلة ا٤باضية

األكؿ لؤلنبا بيشول كصل فيو التحدل كاالستفزاز مدل ال يطاؽ، كأعلن الرجل خبللو 
% من ا٤بسلمْب ىم ٦برد ضيوؼ كأنو ىو كأىل كنيستو ْٗأف األغلبية الٌب تزيد عن 

ا تدخلت الدكلة يف ىم السكاف األصليوف. كما أبدل الرجل استعداده لبلستشهاد إذ
 شلكف الكنيسة.

كصف األغلبية من ا٤بسلمْب بأهنم ضيوؼ ليس كصفا دقيقا ألنو ٯباىف مقائق 
 التاريخ كيناقض شهادة ا٤بنصفْب من ا٤بلرخْب عربا كأجان .
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كاألنبا بيشوم مْب ىدد باالستشهاد إذا بسطت الدكلة سلطاف القانوف على  
ل يف شلكف الدكلة كتسلبها سلطاهتا كسلطاهنا كنيستو، نسى أف كنيستو ىى الٌب تتدخ

مْب تصر على امتجاز مواطنْب داخل أقبيتها ا٤بظلمة، كتصر على مبسهم كتسلبهم 
 مريتهم كتعتقلهم كتعذاهم كتصر على عدـ ظهورىم يف كسائل اإلعبلـ.

انتظر الرأم العاـ أف يصدر تصريح من الكنيسة يعاًف ا٣بطأ كٱبفف من مدة 
متقانات الٌب سببتها تصرٰبات األنبا بيشول، لكن ا٤بفاجأة الٌب ملت التوترات كاال

بالناس كالصاعقة أف الرجل األكؿ يف الكنيسة كىو األنبا شنودة استضيف يف برنامج 
لقناة فضائية تابعة للكنيسة كعندما طرمت قضية السيدة ا٤بلختفية كاميليا شحاتة كأين 

ما سألو ا٤بذيع قائبل:الرأل العاـ يريد أف ىى قاؿ األنبا شنودة: كأنت مال ، كعند
 ىكذا. يعرؼ، فرد األنبا:كىم ما٥بم؟......

تصرٰبات الرجل األكؿ كالثاٌل يف الكنيسة تتكامل فيما بينها لتكشف عن ٨بطط 
لتفجّب الوطن تبدأ بالعدكاف على سلطاتو بسلبها لدكرىا كٙبويل أجهزهتا إىل ملٛبر بأمر 

تصرٰبات ٩بلوءة باليركر كاليطرسة تنتقص من مقوؽ األغلبية  الكنيسة، كمن مث يعقبها
كتصورىم على أهنم يف أمسن األمواؿ ضيوفنا إف مل يكونوا ٧بتلْب، كعليهم أف ٰبَبموا 
أنفسهم أك ييادركا، كإال فإف السكاف األصليْب على استعداد لبلستشهاد، كىكذا يتم 

لكبّب ليقوؿ لكل أىل مصر "كأنتم إعبلف ا٢برب على لساف بيشول مث يعقبو الكاىن ا
ك٤با كاف اإلٲباف الديُب ال يقـو على اإلكراه كإ٭با البد أف يستند على يقْب  مالكم"،

كإقناع فإف إٲباف ا٤بكره ال قيمة لو، كامتجاز كاميليا شحاتة ككفاء قسطنطْب كزميبلهتن 
مق أمد أف نوع من العبث، كمن مث فبل يصح أف ٯبرل على لساف نيافت  " ليس من 

يسأؿ عن كاميليا شحاتة أك عن مكاهنا" ألف ذل  استفزازا للدكلة الٌب أكرمت  
كتسا٧بت مع ، كىو يف نفس الوقت إىانة لكافة األجهزة الٌب ال زالت ٛبارس معكم 
أقصى درجات الضبط اإلرادل، كمل تزعج كنائسكم بتفتيش كمل تقبض على من تظاىر 

ء كاجبها، كمل ٙبقق يف ببلغ كاذب من زكج كاميليا مْب ضدىا كاهتمها بالَباخى يف أدا
 ادعى أهنا ٨بطوفة، مث تبْب أهنا تركت البيت ٗبحض اختيارىا كإرادهتا.

الكنيسة مل تكن تفعل ذل  لوال أهنا متأكدة من إعداد العدة يف ٨بزكف القوة لديها 
ة لنجل رئيس  كخصوصا بعدما كشفت أجهزة األمن عن سفينة قادمة من إسرائيل ك٩بلوك

كاتدرائية بورسعيد كا٤بسمى جوزيف بطرس ا١بببلكل ككانت ٧بملة باألسلحة 
 كا٤بتفجرات. كإال ٤باذا تيض  الكنيسة إذا تطرؽ ا٢بديث لتطبيق القانوف عليها..؟
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أمور الوطن اهذا الشكل تنحو منحى خطّبا يشكل يف الوجداف ا٤بصرل كألكؿ مرة 
غريزة ٞباية الذات للتعبئة كاالستعداد ٤بعركة  إمساسا با٣بطر يدفع كل طرؼ ٕبكم

قادمة تنفخ الكنيسة يف كّبىا كتوقد شرارهتا، كبذل  فهى تيرس بذكر الفتنة الطائفية 
 كتلجج نّباف الصراع كهتدد كمدة الوطن.

األغرب من كل ذل  أف الكنيسة تستعلى على النقد ك٘بعل من نفسها كرموزىا 
ك نقدىا أك االقَباب منها. ككلما توجو كامد من خطوطا ٞبراء ال ٯبوز نصحها أ

الوطنيْب الييورين ليحذر من ا٣بطر كيشّب إىل مصدر ا٢بريق كيتوجو ٥بم بنصيحة صادقة 
ليكفوا عن إزكاء ركح الكراىية، رامت أجهزهتم اإلعبلمية كانطلق القساكسة يكيلوف لو 

نية، ككأف الوطنية كا٤بواطنة االهتاـ كيتهمونو بأنو معارض غّب شريف كينزعوف عنو الوط
أضحت بيد الكنيسة ٛبنحها من تشاء كتنزعها عمن تشاء، ككاف آخر ىلالء ىو ا٤بفكر 
ا٢بجة كالعامل القانوٍل الكبّب األستاذ الدكتور ٧بمد سليم العوا كمن قبلو كاف ا٤بفكر 
ى القبطي ا٢بر ٝباؿ أسعد عبد ا٤ببلؾ كا٤بفكر القبطى ا٢بر أيضا كماؿ زاخر موس

 كغّبىم من الوطنيْب األمرار.
ذل  ٔبان  ما ٰبملو الربيد اإللكَبكٌل من رسائل الوعيد كالتهديد كاحململة ٗبا ال 
ٲبكن قولو من البذاءات الٌب نربأ بأذف القراء كعيوهنم من ٠باعو كرؤيتو مكتوبا عرب ىذه 

 السطور الشريفة.
ة من مظى بأمنو كأمانو كأكثر الوطن ا٤بصرل أعطى ألبنائو الكثّب كالكثّب كىف مقدم

خّباتو ىم اإلخوة ا٤بسيحيوف، ككاف يفَبض فيهم أف يكونوا أمرص الناس على ٛباس  
ىذا الوطن كعلى أمنو كعلى كمدة نسيجو االجتماعي، كمن مث كمدة أراضيو، لكن 
الشواىد تنبئ أف مصر قادمة على كارثة كطنية ستفجر البيت ا٤بصرل الكبّب على 

٤بصريْب مسلمْب كمسيحيْب بعدما عاشوا معا مئأت السنْب دكف أف يعكر سكانو من ا
 صفوىم كدر التعص  ا٤بمقوت الذل تتبناه الكنيسة.

لذل  نقوؿ لئلخوة ا٤بثقفْب من النصارل: كنيستكم تلع  بالنار كٚبرج عن دكرىا 
مصاٌف  الديِب كرسالتها الركمية، كتعتمد لية التحدل كاالستفزاز كالتصادـ كالقفز فوؽ

الوطن العليا ٗبا فيو من مسيحيْب كمسلمْب معا،فاكبحوا ٝبامها قبل أف تقع فتنة يف 
 مصر كفساد كبّب.
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كنقوؿ لكل عمـو اإلخوة النصارل الذين تربينا معهم كدخلوا بيوتنا كدخلنا بيوهتم 
كأكلوا على موائدنا كأكلنا على موائدىم نقوؿ ٥بم انتبهوا: رؤكس كنيستكم، يلججوف 

اف فتنة تأكل األخضر كاليابس، كيريدكف أف يوقعوا بينكم كبْب إخوانكم من نّب 
ا٤بسلمْب، أنتم كا٤بسلموف تشكلوف نسيج األمة ا٤بصرية، كأنتم كا٤بسلموف تشكلوف 
قسمات ىذا الوطن اآلمن على مدار السنْب، كتذكركا أنكم ما زلتم تعيشوف يف مكاف 

ناياه، فحذار من فتنة رؤكس تضلخمت القل  من ىذا الوطن كتشلكوف بعضا من م
أمبلمها فتصورت أهنا ٲبكن أف تبُب إمرباطورية على جثث ا٤بساكْب من أبناء ىذا 

 الشع  مسلمْب كمسيحيْب معا.
كنقوؿ لرؤكس الكنيسة: يف مصر عرب تارٱبها الطويل كعلى مدار القركف السابقة مل 

اآلف كىف أزىى عصور  يكن ىنال  توترات كصلت إىل مالة االلتهاب كما ٰبدث
التسامح من نامية اجملتمع ا٤بصرل بنظامو كملسساتو كدكلتو، أمر ٧بّب ذل  الذل 
ٛبارسو الكنيسة يف عصرىا الراىن ككاف يفَبض فيها أف تكوف ٗبا ٙبقق ٥با من امتيازات 

 أمرص ملسسات الدكلة على سبلمة الوطن الذل كىٌف كزاد يف عطائو كتقديره.
صر نفسو ىو أشد عصور الكنيسة تعصبا ككراىية كاستفزازا فلماذا؟ غّب أف ىذا الع

 كماذا تريدكف اهذا الوطن كماذا تريدكف منو؟
ىذا ىو الوطن ا١بميل، فلماذا تريدكف أف تفجركه، لقد أعطاكم الكثّب، كنعمتم يف 
تم ظلو بأعلى مستويات الثراء كاألمن، كتطاكلتم عليو كعلى رموزه ٗبا فيو الكفاية، كسلب

دكلتو سلطاهتا كمهابتها، كبسطتم ألسنتكم كأيديكم بالسوء، كٙبدثت قيادات منكم 
مهددة باالستشهاد ككأننا يف مربو كسكتت السلطة، كسكت الشع  ٞباية للوطن، 

ببل ش  أف األمر ملسف ك٧بزف للياية فما كنا  فهبل كففتم أيديكم كألسنتكم عنو،
داء من تاريخ الكنيسة يف العصر ا٢بديث، غّب نتمُب أبدا أف نفتح ىذه الصفحات السو 

أننا مرغمْب لذل  أماـ ىذا التجاكز الذل قابل ا٤بعركؼ كالتسامح كالكـر با١بحود 
كنكراف ا١بميل، كاستعراض العضبلت كالتحدل، كمن مث أصبحت مصر بقيادهتا 

عتبار كملسساهتا كأبنائها مسلمْب كمسيحيْب على سواء يف ماجة إىل ما يسمى برد اال
 يف لية القانوف.
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 (*) دوٌخ اٌىُٕغخ.. أَ وُٕغخ اٌذوٌخ؟
رغم كل ا٢بقائق الٌب يعَبؼ اها ا٤بلرخوف كا٤بفكركف موؿ الفتح العر ى ٤بصر  

كإنقاذ أىلها من األسر الركماٌل كبعد أف ظلت مستعمرة من الركماف ٤بدة عشرة قركف 
بو عادت ا٢برية للناس كعادت  كمت ٙبريرىا من االستعمار بالفتح اإلسبلمي، كمعو ك 

كنائس النصارل إليهم، كعاد األب بنيامْب إىل كنيستو بعد أف كاف مطاردا يف الصحرا 
 عاما. ٤ُّبدة 

منذ ذل  ا٢بْب كمصر ينعم فيها النصارل كا٤بسلموف باألمن كاألماف، كمل تكن 
ككاف ىنال  ٘باكزات أك اضطهادات، بل إف التاريخ يسجل لنا أف طفلْب تسابقا 

أمدٮبا ابن عمرك بن العاص كاآلخر ابن لقبطى من نصارل مصر، فسبق ابن القبطى 
ابن عمرك، فما كاف من ابن عمرك بعد أف سبقو الصيب القبطى إال أف ضربو كقاؿ لو: 
أتسبقُب كأنا ابن األكرمْب؟....ككصلت الواقعة إىل أمّب ا٤بلمنْب عمر بن ا٣بطاب، 

كما استدعى عمرك بن العاص ككلده كأمس  بدرتو   فاستدعى الرجل القبطى ككلده
كأعطاىا البن القبطى ليضرب اها ابن عمرك قصاصا عادال منو، مث يقوؿ البن القبطى 
اضربو كما ضرب  مث أدرىا على صلعة أبيو فما ضرب  إال بسلطانو، كالتفت إىل عمرك 

 م أمهاهتم أمرارا".ابن العاص ليقوؿ قولتو ا٤بشهورة "مٌب استعبدمت الناس كقد كلدهت
الواقعة ليست الوميدة يف ذاكرة التاريخ ككعى النصارل كا٤بسلمْب معا، كإ٭با كت  
التاريخ كمصادره ٙبتول آالؼ القصص الٌب تشهد بعدالة مل ينعم بعشرىا النصارل مٌب 

 ٙبت مكم الذين يدينوف بدينهم كٱبتلفوف معهم يف ا٤بذى .
بن العاص بعدما ضاؽ ا٤بسجد با٤بصلْب  مصادر التاريخ تشهد أيضا أف عمرك

طل  من امرأة نصرانية أف تبيعو دارنا كانت ٥با ٔبوار ا٤بسجد ليضمها إىل ا٤بسجد على 
أف يشَبم ٥با دارنا أخرم با٤ببلغ الذم تريده، كىف ا٤بكاف الذل تريده، لكن ا٤برأة رفضت 

يت إىل ا٤بسجد فعرض عليها أضعاؼ ٜبن بيتها، كلكنها صممت على الرفض فضم الب
كأمر بوضع ٜبنو يف بيت ا٤باؿ با٠بها تأخذه مٌب شاءت،لكن ا٤برأة مل تسكت كصٌعدت 
األمر إىل عمر بن ا٣بطاب الذل أرسل رسالة إىل كاىل مصر عمرك بن العاص كأمره يف 

                                                 
 ـ.ََُِ - َُ - َٕ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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تل  الرسالة أف يهدـ ا٤بسجد كأف يعيد الدار للمرأة القبطية، كأف يبنيها من جديد كما  
ل ٩با كانت عليو، كأف يعوضها عن األضرار ا٤بادية كاألدبية الٌب ٢بقت اها، كانت كأفض

كأف يسَبضيها لتعفو عنو، كختم الرسالة بالتحذير لعمرك بن العاص قائبل: كالويل ل  
 ياعمرك إف جاء إىل أمد شاكيا.

منذ ذل  الوقت كمساجد ا٤بسلمْب ككنائس النصارل تلدل للناس ا٣بدمة الدينية 
 كظيفتها الركمية كملسسات ضمن النظاـ العاـ للدكلة.كٛبارس 

إال أف الكنيسة األرثوذكسية كمدىا دكف غّبىا من الكنائس تصر على أف الفتح 
اإلسبلمى كاف امتبلال كالبد أف يزكؿ، كمنذ سبعينات القرف ا٤باضى كٙبديدا بعد توىل 

لكى تتمدد يف مسامة األنبا شنودة اختطفت الكنيسة األرثوذكسية اإلخوة النصارل، ك 
الوجداف ا٤بسيحى كمددت عملية تلقى ا٤بعلومات لتكوف عن طريقها فقط، كعرب  
كهنتها كمدىم، كمن مث اعتمدت مبدأ "ا١بيتو" كفرضت سياسة العزلة على األتباع، 
كلكى ٛبس  بكل خيوط ا٢بركة يف العقل ا١بمعى لؤلقباط ربطت ا٣ببلص الركمى 

 ٙبكمت مٌب يف مسامة السلوؾ ا٢بركى ١بموع برضى الكهنة كغضبهم، كمن مث
ا٤بسيحيْب كغرست يف أبناء النصارل أهنم ضحايا االمتبلؿ العر ى الذل جاء من 
صحراء العرب غازيا، كمن مث تولد لديهم شعور بضركرة التحرر من ىذا اليزك، ككجد 

اياىم، الكهنة يف ىذا االدعاء بيئة خصبة دفعتهم ٤بزيد من السيطرة على كجداف رع
فراموا ييذكف ركح العزلة كٲبحوركف طاقة النصارل ضد عدك مفَبض، كتربت أجياؿ 
جديدة على ىذا الفكر، كمن مث تضاعف إمساسهم بأهنم ضحايا ككثرت دعاكل 
االضطهاد، ك٠بعنا عويبل مل ينتو بعد، فقد كاف ىناؾ من يهتف يف الكنيسة مستنجدا 

كمن يطل  من كزير ا٣بارجية اإلسرائيلى أف بشاركف كمن يستعدل األجنىب على بلده 
 يتدخل ٢بماية األقباط، كمن يطل  أف يكوف كطنو ٙبت ا٢بماية الدكلية.

كسكت الشع  ا٤بصرل كسكتت ملسسات الدكلة العتبارات كلها ترجع بالطبع 
٢بماية السلم االجتماعى بْب أبناء األمة، غّب أف الكنيسة كلما طاؿ السكوت كلما 

 ؤىا يف االستفزاز كصدرت التصرٰبات الصادمة من بعض كهنتها.ٛبادل أبنا
يف ىذا اإلطار كانت تصرٰبات األنبا بيشول الرجل الثاٌل يف تل  الكنيسة، كمن مث  

 كانت ردكد األفعاؿ.
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تصرٰبات بيشول سبقتها امتقانات كثّبة بسب  امتجاز كاميليا شحاتة كمن قبلها 
ناجح ابراىيم ككريستْب مصرم قليِب كمارياف   كفاء قسطنطْب كمارم عبد هللا كعبّب

 كامل عياد ك تريزا ابراىيم.
ردكد الكنيسة على ىذا االمتجاز اتسمت بالصلف كالتجاىل كضربت عرض 
ا٢بائط ال بالرأل العاـ كمده، كإ٭با أيضا برجاء رموز من الدكلة يف ٧باكلة ٢بل ا٤بشكلة 

كاميليا كما نسى كفاء قسطنطْب؟. ككانت اإلجابات مستفزة للياية، الشع  سينسى  
ك٤با سئل األنبا شنودة عن مكاف احملتجزين على شاشات التليفزيوف كانت اإلجابة "كانت 

 مال "، ك٤با قاؿ ا٤بذيع: الرأل العاـ يريد أف يعرؼ، رد مكررا "كىم ما٥بم"
ك٤با اشتدت غضبة الرأل العاـ كبدأت ا٤بظاىرات ضد الكنيسة كرأسها تعم الببلد 

ٖباصة بعد تصرٰبات بيشول تل  الٌب جاءت لتلفت األنظار عن قضية كاميليا شحاتة ك 
كزميبلهتا خرج علينا البابا شنودة يف مقابلة بثتها قناة التلفزيوف ا٤بصرم، بناء على 
تعليمات من جهة سيادية، يف ٧باكلة المتواء األزمة الٍب فجرهتا تصرٰبات األنبا بيشوم، 

ط "أصل البلد" كأف ا٤بسلمْب "ضيوؼ عليهم" كالٍب استتبعها بعد أف اعترب األقبا
بتصرٰبات تطعن يف القرآف الكرَل، ماكؿ البابا شنودة الثالث، التهوين من تصرٰبات 

 "الرجل الثاٍل" بالكنيسة، مبدينا شكوكو يف أف يكوف قد أدىل اها.
يوف الدكلة كأبدل توقع الناس أف يهدأ ا١بو بعد اللقاء األكؿ لؤلنبا شنودة مع تليفز 

فيو أسفو على تصرٰبات نائبو بيشول، لكن الرجل فاجأنا بعد يومْب بلقاء آخرعلى قتاة 
ا٢بياة أثار جدال جديدا قاؿ فيو: إنو مل يعتذر للمسلمْب ألنو مل ٱبطئ، كإ٭با كاف يهدئ 
الوضع، مث كصف د. العوا كد. عمارة كمعهم اإلعبلـ كالصحافة بأهنم ٰبرضوف على 

نة، كمن ٰبرضوف على الفتنة فهم ضد أمن البلد كأف السب  يف ىذا التحريض إ٭با الفت
ىو انعداـ احملبة، ك٤با سألو مقدـ الربنامج ك٤باذا فقدنا احملبة؟ أجاب الرجل ٫بن من جانبنا 

 مل نفعل شيئا ضد احملبة،
قد أف اللقاء كاف مليئا با٤بناكرة كا٤براكغة كا٥بركب من أصل ا٤بشكلة، كالرجل يعت

من ينتقده يكوف ضد البلد، فكأنو ىو البلد، ككأف على الناس أف يسكتوا على ٘باكزات 
بيشول ككصفو للمسلمْب بأهنم ضيوؼ، كمديثو عن ٙبريف القرآف مث البد ٥بم أيضا أف 
يسكتوا عن مبس كاميليا ككفاء قسطنطْب مّبل عبد هللا كغّبىم، كإال فهم ٰبرضوف 
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الفعل كىذه الدعول ٯبعل من نفسو زعيما لدكلة كٲبارس دكر  كىم ضد الدكلة. ىو اهذا
الدكلة فوؽ الدكلة كيضيق صدره إذا انتقده أمد، كمن مث كاف كصفو للدكتور العوا 
كالدكتور عمارة على أهنم ٰبرضوف، ىذا الوصف ينطول على خداع كتدليس، فسر 

ف الرجلْب كشفا اليض  من الرجلْب ليس التحريض على فتنة، كما يدعى، كإ٭با أل
ا٤بصدر ا٢بقيقى للفتنة، كأف ما قالو بيشول عن القرآف قالو شنوده يف كتابو ا٤بسيحية 
كالقرآف ا٤بطبوع يف مطبعة اجملد ٗبحـر ب  يف اإلسكندرية،كما قالو بيشول عن كوف 

يناير  ُا٤بسلمْب ضيوؼ ككافدين ىونفسو ما قالو شنودة يف ٦بلة مدارس األمد بتاريخ 
أف األنبا شنودة يف ٦بلة اإلسبوع يف موار مع السيدة سناء السعيد يلول عنق ، ك ُُٓٗ

 اآليات القرآنية لتشهد للعقائد ا٤بسيحية كما صنع بيشول.
كمن مث فالدكتور العوا كالدكتور عمارة عا٤باف كبلٮبا مجة تفلخر اهما مصر، كيعتز 

حضر أف البشرية تضم من أبنائها اهما العامل العريب كاإلسبلمي، كتزىو ٦بتمعات العامل ا٤بت
أمثاؿ ىذين الرجلْب. ككبلٮبا قد مدد الداء كمصدر العلة ككضع النقاط على ا٢بركؼ 

 يف تل  القضية الشائكة.
كا٤ببلمظ أف التعاكف بْب دكلة شنودة كمكومة الدكلة لن يكوف بالقطع يف صاٌف 

ن مث فلن يكوف ىذا مكومة الدكلة، كإ٭با ىو تكريس لدكلة شنودة كتواطل معها كم
التداخل لصاٌف الوطن، كإ٭با سيكرس مفهـو دكلة الكنيسة، كما جاء بعبارات ذكية 
للياية يف اللقاء الذل مت، فاألنبا قد ذكر أف القساكسة إذا أساءكا كخرجوا على القانوف 
فإهنم ٰباكموف داخل الكنيسة أم إهنم ال ٱبضعوف لقوانْب مكومة الدكلة، كإ٭با ٱبضعوف 

دكلة الكنيسة بينما الشيوخ ٰباسبوف أماـ ٧باكم الدكلة إذا أخطأكا، كمن مث فنحن أماـ ل
 جهتْب سياديتْب:

دكلة الكنيسة كٱبضع ٥با رعاياىا كٙباكمهم كفق قوانينها ىى كال عبلقة ٥بم  -
 بقوانْب مكومة الدكلة.

ل ٗبا فيو ا١بهة السيادية الثانية ىى مكومة الدكلة كٱبضع ٥با كل الشع  ا٤بصر  -
الكنائس كالطوائف ا٤بسيحية كلها الربكتستانت كالكاثولي  باستثناء الكنيسة 

 األرثوذكسية كرجا٥با كأتباعها.
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الفرؽ بْب السيادتْب أف سيادة مكومة شنودة على رعاياىا مكتملة، بينما سيادة 
مكومة الدكلة على رعاياىا منقوصة اهذا االستثناء الذل أخرج أبناء ا٤بذى  

 رثوذكسى من ٙبت سيادة مكومة الدكلة.األ
٧بامى الكنيسة قد يرد بأف ملسسات كثّبة لديها لوائح للثواب كالعقاب الداخلى، 
، كلكن ىذه اللوائح ألل ملسسة تظل يف إطار القانوف العاـ للدكلة  كىذا كبلـ مفهـو

ر قوانْب كٲبكن االعَباض عليها كما ٲبكن نقضها، بينما قوانْب الكنيسة ليست يف إطا
الدكلة كال ٚبضع ٥با ال من قري  كال من بعيد، بل إف الكنيسة نفسها كعلى لساف 
رأسها األنبا شنودة رفضت مكما قضائيا صدر من أعلى جهة يف القضاء اإلدارل كىو 

 مكم احملكمة اإلدارية العليا.
ع األمر مرب  ك٧بّب كيشكل مأزقا للدكلة ال للكنيسة، ألف الكنيسة ٙبرص بالطب
على ٙبقيق أكرب قدر من ا٤بكاس  لنفسها كألتباعها، بينما تفرط مكومة الدكلة يف 
سلطاهنا كتسمح ٤بلسسة يفَبض أهنا ضمن ملسسات الدكلة كلها أف تسلبها سلطاهنا 
كترفض ا٣بضوع لرعايتها القانونية كالدستورية كتعتقل كٙبتجز كتسجن كتعاق ، كىذا 

السلطة كمدىا كإ٭با يف ا٤بعايّب القانونية الٌب ٚبضع أمر معي  كيشكل ازدكاجية ال يف 
 ٥با األغلبية السامقة

األغرب من ىذا أف ا٢بكومة بدال من أف تسَبد مقها القانوٌل يف إخضاع كل 
ا٤بلسسات لسلطتها كسلطاهنا كمنها الكنيسة طبعا رامت ا٢بكومة تبحث للكنيسة عن 

لت جهازىا اإلعبلمى لدكلة الكنيسة ٨برج يسوغ ىذا ا٣بركج ٙبت دعول التهدئة فأرس
لتلكد فيو الكنيسة قدرهتا من جديد على ىزٲبة ا٢بكومة كخداع األغلبية السامقة من 

% من ٦بموع السكاف كمن مث جاءت تصرٰبات األنبا شنودة ٔٗشعبها كالٌب تشكل 
يْب ٲبلتلكد ذكاء األنبا بيشول كتدفع يف اال٘باه بتكميم أفواه ا٤بسلمْب كمٌب األكاد

 .منهم يف ا٤بستقبل موؿ ا٢بديث عن اإل٪بيل ٕبجة ازدراء األدياف
 قراءة األمداث األخّبة تسفر عن ٦بموعة من ا٢بقائق ٲبكن أف ٪بملها فيما يأتى:
 توزيع األدكار بْب رجاؿ الكنيسة كالتنسيق بكفاءة بْب الداخل كأقباط ا٣بارج.

كمعنوي ا كدكر اإلعبلـ الطائفى  تطور دكر ا٤باؿ الطائفي يف دعم الكنيسة مادي ا
 أيضا، بينما تراجع دكر إعبلـ الدكلة يف مواجهة اإلعبلـ الطائفى.
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دكر رأس الكنيسة األنبا شنودة يف توجيو األمداث كإدارة األزمة يف مْب غاب دكر 
ت بعض ا٤بلسسات لتكوف يف خدمة أىداؼ الكنيسة، كمن مث  الدكلة ٗبلسساهتا بل جيّبًٌ

 يسة مقابل انكماش الدكلة.تيولت الكن
ظهور أمرباطورية األطماع بوضوح كتوظيف النصارل لتحقيق ىذا ا٥بدؼ كذل  

 باستعماؿ أقباط ا٤بهجر كسياسة الضيط كالتلخويف كالتهويل.
العمل على اغتياؿ ا٤بعارضْب معنويا عن طريق اإلعبلـ، كذل  بتشويو السمعة 

 إلخبلص للوطن عنهم.كاستعداء الدكلة عليهم كنزع صفة الوالء كا
غياب القانوف يف ٞباية ا٢بدكد بْب الكنيسة كالدكلة فهنال  عشرات الببلغات 
تقدـ اها ٧باموف للتحقيق يف جرائم اعتقاؿ كامتجاز الكنيسة ٤بواطنْب كمواطنات بيّب 
كجو مق، كسكوت أجهزة األمن على ٘باكزات القساكسة كالكيل ٗبكيالْب يف التعامل 

ميث يتم ٛبييز ا٤بسيحيْب بالسكوت على ما يفعلوف كعدـ ٧باسبتهم  مع رجاؿ الدين
 بينما تشتد قبضة الدكلة ضد علماء ا٤بسلمْب.

الرىاف على أصواهتم يف مقابل األغلبية ا٤بسلمة، يشكل مقامرة خاسرة ٧بفوفة 
با٤بلخاطر، ميث يلكد منتدل بيو التابع ٤بركز إٔباث الدين كا٢بياة التابع للواليات 

% من الشع  ا٤بصرم كىذا يعُب ْ.ٓحدة األمريكية أف األقليات الدينية تشكل ا٤بت
مليوف كىذه األرقاـ تتوافق مع ما كشف  ّ.ْأف عدد النصارل باختبلؼ طوائفهم ىو 

مليوف مسيحي  ٓ.ْعنو الفاتيكاف ىذا العاـ من أف عدد النصارل يف مصر ال يتعدل 
تول ا٤بذىيب فإف نصي  األرثوذكس من بركتستانت ككاثولي  كأرثوذكس، كعلى ا٤بس

مبليْب نصراٌل أكثر من نصفهم أطفاؿ دكف السن القانوٌل  ّىذا التعداد سيكوف 
للتصويت. مث إف االنتلخابات ال ٯبوز استعماؿ الدين فيها كإال كاف لؤلزىر أك لئلخواف 

 ا٤بسلمْب األكثرية السامقة ألهنم ٲبثلوف األغلبية ا٤بسلمة.
سة يف ىذا ا٢بوار أف الرجل يستيفل الدنيا كلها كعلى تليفزيوف احملاكر الرئي

 ا٢بكومة، فهل ٲبكن أف تكوف ا٢بكومة شريكا لو يف ىذا اليش؟.
كالسلاؿ احملورل كالذل مل تتم اإلجابة عليو، إذا مل تكن أنت ككنيست  دكلة داخل 

نعهم من الظهور الدكلة، فلماذا ٙبتجز مواطنْب يف كنيست ، كتفرض عليهم االعتقاؿ كٛب
 كتقيد مريتهم؟.
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كإذا كاف اإلٲباف الديُب مسألة قلبية ك٫بن أيضا نوافق على ذل ، لكن ٤باذا ٛبنع 
احملتجزات من أف يتحدثن بأنفسهن عن اختياراهتن اإلٲبانية لكل الناس، كييفصحن عن 

 دينهن مٌب تنتهى العاصفة كيهدأ الرأم العاـ إف كنت مريصا على التهدئة؟.
نت مريصا على التهدئة فلتعد الكنيسة لدكرىا كرسالتها يف ا٣ببلص الركمى، إف ك

 كأف يكف الكهنة عن العويل كبذر بذكر الفرقة بْب أبناء الشع  الوامد.
إف كنت مريصا على التهدئة فلتيلق باب االخَباؽ من ا٣بارج كأف يكف نصارل 

خرين عليو، كأف تكف أنت ا٤بهجر عن االستقواء با٣بارج كتشويو الوطن كاستعداء اآل
 شلخصيا عن ٩بارسة دكر الدكلة ال يف داخل الدكلة كإ٭با دكلة فوؽ الدكلة.

بقيت نقطة على مرؼ مضيئ، كىى أف قضية أمن مصر الٌب تتعلل اها، فنحن 
على يقْب أف مصر ٧بركسة بعْب هللا كرعايتو، كأف يف ىذا البلد عيونا ساىرة ترق  

درؾ أبعاد ا٣بطر احملدؽ، كيعرؼ أطرافو كخيوطو كشباكو األمداث عن كث ، كبوعى ي
جيدا، كما يعرؼ األصابع الٌب ٙبرؾ األمداث خلف الكواليس ا٤بظلمة، ككالء ىذه 
العيوف الساىرة عندما ٯبد ا١بد لن يكوف ليّب هللا كرسولو كالوطن، كعلى الذين يراىنوف 

ن يتم، كسيموت قبل أف على تقسيم الوطن أف ييرٰبوا أنفسهم، فملخطط التقسيم ل
يولد، كلن يكوف إال أكىامنا يف نفوس تنكرت ألفضاؿ كطنها فباءت بوزر ا٣بيانة كتبعتها 

 لعنات أبناء ىذا الوطن مسلمْب كنصارل معا.
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 (*) اٌفزٕخ اٌثمبفُخ واٌفزٕخ اٌغبئفُخ
يف غياب ا٤بنظومة االجتماعية الٍب يفَبض فيها ضبط ا٤بسار العاـ كامَباـ العقل 
كالكياف اإلنساٍل كٞباية الفكر من توغل رأس ا٤باؿ كسيطرتو على أقبلـ الكتاب 
كتوجيهو ٥بم، كيف غياب اإلطار القانوٍل العاـ، أك السقف االجتماعي الذم ٰبمي 
الكات  من جور أصحاب النفوذ كالسلطاف الذين ٲبلكوف ا٤باؿ كالقوة كال ٲبلكوف 

اب تتعرض قيم اجملتمع كأصولو كثوابتو كعقوؿ معهما الضمّب كا٣بلق.، يف ظل ىذا اليي
 الناس كثقافتهم ٢بالة من التميع ا٣بطر ميث تسود السلخافات كيستبد ا١بهل بأصحابو.
كألف مجم التنازالت يف قيمنا الوطنية كاإلنسانية بدأ يف الَباجع منذ زمن كبشكل 

صلحة الذاتية ٨بيف، كألف النلخ  أضحت مشيولة بالشأف ا٣باص عن الشأف العاـ كا٤ب
عن ا٤بصلحة ا١بماعية، فإف الفتنة الطائفية األخّبة أفرزت فتنة ثقافية سقط فيها من 
سقط،ك٪بح فيها بتفوؽ كامتياز كل من الدكتور ٧بمد سليم العوا كالدكتور ٧بمد عمارة 
كغّبٮبا من الكيت اب الشرفاء الذين رفضوا الصمت كالسكوت على جرائم ضد ا٢برية 

 كالقانوف كضد الدكلة بكل ملسساهتا. كضد الدستور
الفتنة الثقافية األخّبة عكست مجم التناقض كأزمة االزدكاجية الٌب تعيشها 

 ملسسات اجملتمع ا٤بدٌل كمقوؽ اإلنساف كمعهم جوقة الصحافة الطائفية.
ا٢بالة الثقافية يف مصر قد أشاعت بيننا مفردات جديدة يف األلفاظ كا٤بصطلحات 

أصحااها فعكست أصل القضية يف تفكّبىم كتصوراهتم، فبدال من غطت على عقوؿ 
مناقشة أسباب الظواىر كدكافعها كبواعثها، دار النقاش كلو موؿ مظاىر العلة، كمل 
يتعرض من سقطوا يف الفتنة الثقافية لؤلسباب ا٢بقيقية يف الفتنة الطائفية، ناقشوا ردكد 

ت ا٢بقائق يف أذىاهنم كأصبح اجملـر ضحية األفعاؿ كمل يناقشوا األفعاؿ ذاهتا، فانقلب
 كالضحية ٦برما كفق رؤيتهم ا٤بقلوبة.

رأس ا٤باؿ الطائفي ىنا ٗبا لو من عبلقة بالصحافة كالكيت اب كالقنوات الفضائية كاف 
لو تأثّبه يف مج  ا٢بقيقة، كالتياضى عن جناية الفاعل األصلى، بينما ساؿ ا٤بداد نقدا 

امات فكرية كثقافية تشكل دعائم لؤلمن القومي ا٤بصرل على ك٘برٰبا لرموز كقيم كق
                                                 

 ـََُِ – َُ - ُْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ا٤بستول الفكرم كالثقاىف،ككاف ألقبلمها ككلماهتا األثر األكؿ يف توضيح ا٢بقائق كرد 
االعتداء الفكرل كالعقدل، ككقف التجاكزات ا٤بلخلة ٗبيزاف العبلقة بْب الدكلة 

ة بعد أف أطلت برأسها يف ىذياف كالكنيسة، األمر الذل ساىم يف ٙبجيم الفتنة الطائفي
 كصراخ يشبو فحيح األفاعى يف الليل البارد داخل ا١بحور ا٤بظلمة.

رأس ا٤باؿ الطائفي مْب ٛبدد يف ا٤بسامات الثقافية كىف السامات الصحافية 
كالفضائيات مو٥با إىل ميادين للسلخافات كالَبىات كالكبلـ البذئ، كخوؿ ٤بن ال 

كامدة أف يتناكلوا كبار ا٤بفكرين بالنقد كالتجريح، كأف ينزعوا  ٰبسنوف كتابة ٝبلة مفيدة
منهم ملىبلهتم العلمية الٌب شهدت اها ك٥با أعرؽ ا١بامعات كاألكادٲبيات العلمية 

 كسامات القضاء يف العامل كلو.
يف الزمن األغرب كا٤بملوء بعبارات التزييف يتمطى الكوخ أماـ القصر الشامخ 

 كيقوؿ: أنا األعلى.
بْب الذمم ا٣بربة كالضمائر ا٤بسجونة يف سجن التحريف يعلو هنيق ا٢بمّب لينتقص 

 من أقدار الرجاؿ العظماء.
يف قنوات رأس ا٤باؿ الطائفي الفضائية ٛبت اكتشافات عظيمة تفيدنا بأف الدكتور 

 العوا )مش دكتور كال ماجة كال مفكر كال شئ(
ا أف تعلمنا كتلكد لنا بأننا ال القنوات إياىا كمعها الصحف على استعداد أيض

نعيش على األرض كأف السماء ليست فوقنا، كأف الكرة األرضية ٧بمولة على قرف ثور، 
كأف الرجل العظيم الذل إذا ٙبدث استمع لو أكابر العلماء كأنصتوا  ىذا الرجل ليس 

 دكتورا كال مفكرا كال ماجة.
كعا مْب استمع ٥بذا الرجل كأصيى كأف الدنيا كلها كالعامل بأٝبعو كاف ميفبل ك٨بد

لكلماتو كاستفاد من قولو ككتاباتو. ميث اكتشفت لنا تل  القنوات أف الرجل )مش 
 دكتور كال مفكر كال ماجة(.

أرأيتم كيف بلغ السلخف كاالستلخفاؼ بالعقوؿ مداه ٩بن جاءت اهم جيواهم 
سكوا بدفة اإلعبلـ ا٤بملوءة بأمواؿ الشع  ا٤بسلم كليست كفاءاهتم فأليت عقو٥بم ليم

 كٯبرموف رموز الفكر األصيل كالثقافة ا٢برة الشريفة كىم يلوموف بدفاتر الشيكات؟.



111 

 

تل  ىي الفتنة الثقافية الٌب مرت كٛبر اها مصر خبلؿ فَبة االمتقاف السابقة كالٍب 
 مل نزؿ نعيش تداعياهتا.

كتاجر ك٠بسار كىف مثل ىذا ا١بو ا٤بلوث ثقافة كأخبلقا،تتحوؿ الثقافة إىل سوؽ 
كيصبح كل شئ قاببل للبيع كالشراء كا٤بساكمة، كمن مث هتتز ثوابت اجملتمع كتضطرب 
ىويتو الفكرية كأصولو العقدية كيتزلزؿ فيو كل شئ كتتحوؿ القيم إىل بضاعات يف 

 األسواؽ.
يف ىذه ا٢بالة تصبح ماجة اجملتمع إىل الفكر األصيل كا٤بفكرين الشرفاء كحاجتو 

كا٥بواء، فهم البلسم الذل يداكل ا١براح الثقافية الٌب ٙبدثها خربشات أدعياء إىل ا٤باء 
 الثقافة كصبياف رأس ا٤باؿ يف سوؽ الصحافة كالسلخافات.

ما ٲبيز اجملتمعات ا٤بتحضرة أف ألىل الفكر كالثقافة فيو مكانة القل  كاألعصاب، 
رهتم يكمن تراث فبهم تصحح األفكار كعليهم تقـو مركة الدفع ا٢بضارل كىف ذاك

األمة، كبعيوهنم يرق  اجملتمع خطوط مستقبلو، كعلى منواؿ أفكارىم تنسج ا٣بيوط 
ا٢بية كا٤بتماسكة لنسيج اجملتمع. فهم عقل اجملتمع كضمّبه ا٢بى كعيونو ا٤ببصرة كمداد 
أقبلمهم أعظم كأغلى من كل ٨بزكف البَبكؿ يف كل ببلد العركبة، ككلماهتم أيضا أغلى 

 الذى  يف كل خزائن الشرؽ كاليرب.من رصيد 
الكلمة تنطلق من أفواىهم ككأهنا مبات ا١بماف منظومة يف عقدىا، بريقها كبرقها 
ٰبمل نورا كنارا، نورا يهدل ا٢بيارل كيظهر ا٢بقائق كٯبلى اليوامض، كنارا ٙبرؽ صدأ 

ها أك التلخلف كتقض مضاجع الظامل، كترفع عن كاىل ا٤بظلـو ظبلمتو، يسمعها ا٤برء مع
 يقرأىا فتيّب فكرا كتصيغ كجدانا كتكٌوف رأيا كٙبدد موقفا كتشكل ضيطا.

 فهم يلمنوف أف:
 ا٤بوت أشرؼ من عيش ببل شرؼ        كالقرب أكـر من قصر ببل كـر

 كىم يلمنوف أف القلم ا٢بر خّب لو أف يقصف من أف يكت  لظامل تأييدا.
 من أف يكت  تربيرا كتزكيراكأف ٯبف مداده أك يسك  ا٤بداد على األرض خّب 

 كأف ير٘بف ا٤برء بردا خّب لو من أف يستدفئ بظبلؿ األصناـ.
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الدكتور العوا كالدكتورعمارة كبلٮبا قد مدد الداء كمصدر العلة ككضع النقاط 
على ا٢بركؼ يف تل  القضية الشائكة. كمشكلة الرجلْب أف أقبلمهما ليست للبيع، كقد 

نتزاع السكْب من يد ا١باٌل البلطجى قبل أف ٘برل على عنق ٪بحا ٗبهارة كبامتياز يف ا
 الضحية.

قلم الرجلْب أثبت بكفاءة كاقتدار أف الكلمة الشريفة ال تقتلها ألف قذيفة، كال 
ٚباؼ ٙبريض اإلعبلـ الطائفي، كال االستقواء با٣بارج، كأهنا قادرة على أف ترد عن 

يسل السامة الثقافية من جناية مفردات الوطن غارات الزكر كالبهتاف من القوؿ، كأف ت
مفلخلخة ٙبض على التعص  كالكراىية من عينة " اليزك العر ى، كاالمتبلؿ 
اإلسبلمي،كاليرباء كالضيوؼ،كٙبرير الوطن منهم " كما إىل ذل  من ا٤بفردات الٌب لوثت 
أفكار جزء من أجياؿ ىذا الوطن مْب عبثت اها عقوؿ ٥با يف الفتنة سوابق سلفت، 

انت ٙبلم يوما ما يف عامل الوىم ٕبلم االمرباطورية، لكن أصوات ا٢بق كأقبلمو كانت كك
 جاىزة لتلقف ما يأفكوف.

أثبت الدكر العظيم الذل قاـ بو كل من العوا كعمارة، كمعهما غّبٮبا أهنم ٞباة 
 للوطن كلقيمو كثوابتو كأصولو الفكرية كالعقدية يف السامة الثقافية كالفكرية..

لذاكرة الثقافية للمصريْب الشرفاء أنو يف عز عْب ا٢برب اإلسرائلية على غزة كتعى ا
نشر مقاؿ لكات  عر ى مهزـك من كتاب ا٣بيانة كالعار يشيد بتحضرا٢برب اإلسرائيلية 

 كيصف العدكاف بأنو مرب مضارية ضد ا٥بمج كالرعاع يف غزة،
١بلسائو، ىذا الكات  شيموف بّبيز ى  كاقفا بعدما فرغ من قراءة ا٤بقاؿ ليقوؿ 

 يستحق أعلى كساـ يف إسرائيل.
كإذا كاف ىذا تقدير شيموف بّبيز لكات  ا٣بيانة كالعار، فإف مصر بشعبها كقيادهتا 
أكىل بالوفاء كذكر ا١بميل، كمن مث فالدكتور العوا كالدكتورعمارة كمعهما غّبٮبا 

هما انطفأ مريق كاف ٲبكن يستحقوف أعلى كساـ يف مصر، فبأقبلمهما ككتاباهتما كأماديث
 ِّأف يكوف أخطر على مصر كأكرب يف تأثّبه من مريق القاىرة الكربل قبيل ثورة 

 يوليو.
كلمات الرجلْب أ١بمت تيارا غاضبا لدينو ككطنو كاف ٲبكن أف يشكل عاصفة تثأر 

 لدينها ككطنها ككطنيتها فتحوؿ مصر بقراىا كمدهنا إىل إعصار كنار.
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رت شباب األمة أف فيها من يدافع عن ثوابتها، فكف يده كلمات الرجلْب أشع
كلسانو عن رد اإلىانات الٌب ٢بقت بدينو كبلده كملسسات كطنو، كاكتفى ٗبظاىرات 
 سلمية يطال  فيها بتحرير األسّبات دكف سند من القانوف يف أقبية الكنائس كسجوهنا.

لت عفية، كأهنا آمنة كلمات الرجلْب بعثت برسالة إىل جيل بأكملو أف مصر ال زا
يف فكرىا كثقافتها، كأف ثقافة العبث الٌب شاعت ٲبكن أف تيكنس من عقوؿ شبابنا كإف 
نىس شيطاهنا إذا جد ا١بد، كأف سكوت الشع   شاخت عليها عقوؿ، كٲبكن أف ٱبي

 كسكونو عن طيبة كتسامح ال عن ضعف كمهانة كما يتصور البعض.
يزك العر ى، البدك، القادموف من الصحراء، ثقافة العبث ٗبفرداهتا ا٤بسمومة ال

امتبلؿ الوطن، أقباط يف األسر، االستشهاد، الضيوؼ، غزاة، اختطاؼ، اغتصاب ثقافة 
العبث ىذه جنايتها ٲبكن أف تشكل كارثة، كانتزاع فتيلها ٰبتاج ٤ببضع جراح ماىر ٰبمى 

 البيت ا٤بصرل الكبّب من انفجار يأكل األخضر كاليابس.
العوا كعمارة كاألخواف سلطاف كرفيق مبي  كٝباؿ أسعد عبد ا٤ببلؾ  كقد فعلها

كغّبىم. فهم الذين ٰبموف أمن مصر القومى على مستول الثقافة كالفكر من تطاكؿ  
 كبار كهنة الكنيسة كشي  صيار القساكسة من أتباعهم.

اد العيوف الساىرة اليقظانة يف ا١بهاز العصيب ألمن مصر القومي، كالٌب تعرؼ أبع
اللعبة يف ثقافة العبث بأمن الوطن كتعرؼ من كراءىا كمن ٲبو٥با كمن ٲبس  ٖبيوطها 
السوداء كٰبرؾ رموزىا كرؤكسها من خلف الكواليس، ىذه العيوف الساىرة كاف يقابلها 
عقوؿ ساىرة يقظانة كنّبة، تدرؾ ببصّبة إٲباهنا خطورة الفتنة كتقتل على الفور جراثيمها 

تتكاثر لتأكل ا١بسد ا٤بصرم بظن خائ  أنو يف أضعف ماالتو، كأف يف ا٤بهد قبل أف 
 الفرصة سا٫بة للضربة القاضية.

ظن السوء بالوطن ىذا مِب بضربة قاصمة كشفت أبعاد اللعبة ككشفت كهنتها يف 
السامات الدينية كالثقافية كالسياسية، ككشفت مجم ا٤بلثرات الٌب يستلخدمها من يريد 

ظن ا٤بَببصوف بو أنو يف غيبوبة عما يدبر لو، فإذا اهذا الوطن إشاعة الفوضى يف كطن 
يصحو كا٤بارد ككالطود األشم الشامخ ليتصدل للفتنة بعقوؿ ا٤بلخلصْب من مفكريو 
 كمثقفيو. كبذل  فقد قطعت الطريق كردت كيد الطائفية الٍب ما برمت ٚبطط كتدبر.
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كرفيق مبي  ككماؿ زاخر، كتابات ا٤بثقفْب الشرفاء العوا كعمارة كطارؽ البشرل 
كنادية مصطفى كسيف الدين عبد الفتاح ك٠بّب مرقص كمسن أبو طال  كىبة رؤكؼ 
عزت كفاركؽ جويدة كالقاعود ك٧بمد عوض كعبد ا٢بليم عويس كاألخوين ٧بمود كٝباؿ 
سلطاف ككماؿ غربياؿ كٝباؿ أسعد كغّبىم، تشكل عقل اجملتمع كضمّبه ا٢بى كعيونو 

ـو يف ٠باء ا٤بعرفة، بأفكارىم تستضئ العقوؿ كهتتدل القلوب، تتجمل ا٤ببصرة، فهم ٪ب
العيوف برؤيتهم، كلكن ال تبلمسهم يد، كال تطا٥بم أك تناؿ منهم سفاىة الصيار، كإف 

 ملكوا صحفا كقنوات فضائية، كمٌب لو ملكوا خزائن قاركف.
كالعقدية، كىم إهنم يشكلوف السند ا٢بضارل لقيم األمة كثوابتها كأصو٥با الفكرية 

الذاكرة ا٢بية الواعية كا٢بافظة لقيم اجملتمع كأخبلقو، تتفق معهم أك ٚبتلف فهذا شأن ، 
كلكن  ال ٛبل  إال أف ٙبَبمهم، كىم بالنسبة ٤بصر كالنيل ككقناة السويس كعلى الذين 

 يشوىوهنم أك يكرىوهنم أف ٯبففوا مياه النيل أك أف ييلقوا قناة السويس.
ٗبثابة األشعة الٌب كشفت الوـر الطائفي ا٤بتضلخم يف جسد الوطن  كلماهتم كانت

فأزامت النقاب ككشفت العلة كأثبتت أف طبطبة اجملامبلت ٙبدث خدرا مسكنا لكنها 
 ال تستأصل الداء.

بينات الرجلْب "العوا كعمارة" ا٤بدعمة بالوثائق كالتواريخ أثبتت أف ذاكرة مصر مل 
عض، كأهنا لن تنسى أبنائها كبناهتا كما يدعى البعض أهنا تص  بالزىاٲبر كما يتصور الب

 نسيت من قبل.
ركعة الرجلْب أهنما مستوعباف ٢بجم مصر دكرا كرسالة كتارٱبا كمضارة، كمن مث 
فإف أمدا منهما مل كلن تطاكعو كطنيتو أف يسكت ميث ٯب  الكبلـ، ك٥بذا كاف اختيار 

لتكسر السكْب قبل أف ٘برل على عنق توقيت ردكد األفعاؿ، ال لتحدث فتنة كإ٭با 
 الضحية.

القضية إذف ليست قضية فتنة طائفية كما يركج البعض، كإ٭با ىي قضية كطن 
 أعطى ككىفًٌ كزاد مث ىو يهاف من بعض أبنائو.

قضية ىوية فكرية كعقدية ألغلبية مسلمة تتعرض لعدكاف فج كغّب مربر، كمن مث  
كبار الكهنة كصبياهنم، كالقيادة السياسية   كاف مديث الرجلْب رد فعل الستفزازات

كبعض ا١بهات السيادية تعرؼ ذل  جيدا، كلن ييي  عن كعيها كإدراكها ماجة الوطن 
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كماجة أمنو القومى يف تل  اللحظة إىل أف يقوؿ الفكر كلمتو، ال سجاال كإ٭با بياف 
 كلو كمل يأخذ للحقيقة كتوضيح للبس ككشف لتدليس كرد العتبار كطن قدـ ألبنائو ا٣بّب

 يف مقابلو الوالء.
رد االعتبار ىنا كاف الوطن يف ماجة إليو، ال بقرار سيادل، كال ٕبماس يشتعل بْب 
ا١بماىّب فيلخرج عن السيطرة كيدمر كٱبرب، كإ٭با بفكر مضئ كمشرؽ كمستنّب، يضع 
النقاط على ا٢بركؼ كيرد ا٤بعتدل ا٤بتجاكز يف مق الشع  كالوطن دكلة كسيادة 

سسات إىل نقطة العدؿ ا٤بفقودة يف عبلقة الكنيسة بالدكلة كملسساهتا، ليعتدؿ كمل 
ميزاف ا٤بواطنة بْب أبناء مصر مسلمْب كمسيحيْب، كىذا أيضا ما دعى إليو كطال  بو 
كردده كل ا٤بفكرين األقباط من أمثاؿ ٝباؿ أسعد عبد ا٤ببلؾ كرفيق مبي  كغّبىم ٩بن 

 يد ا٢برماف كالطرد، كأثبتوا ٕبق أهنم ليسوا سواء.انتصرت كطنيتهم كمل يعبأكا بوع
األمداث األخّبة أثبتت أف مصر تعيش يف كجداف أبنائها مية نابضة مهما اشتدت 

 احملن كتنوعت النوائ  كا٣بطوب.
االمتقانات األخّبة كما يسميها البعض أظهرت أف أقبلـ األمرار من كبار ا٤بثقفْب 

يست معركضة للبيع مهما كاف إغراء ا٤باؿ الطائفي ا٤بصريْب مسلمْب كمسيحيْب معا ل
كبريقو، كمهما امتؤلت السامة الثقافية بالسوؽ كالتاجر كالسمسار، كمهما برع 

 ا٤بلخرجوف يف فيلم توزيع األدكار كاختبارات القوة كردكد األفعاؿ.
االمتقانات األخّبة أثبتت أيضا أف مصر بقلبها الكبّب كتسامح أبنائها ستظل كطنا 

 للجميع مسلمْب كمسيحيْب، كلن تكوف دارفور أخرل كما توعد البعض.
 كأف الذين نفلخوا كينفلخوف يف الكّب الطائفي ىم أكؿ من ٙبَبؽ بالنار أصابعهم. 
كليتذكر ا١بميع: أف ال أمد فوؽ القانوف مهما جنح بو ا٣بياؿ، أك سرح بو الوىم  
 بعيدا.
رأسهم العوا كعمارة، كتبوا ٤بصر كمن  ا٤بفكركف الكبار مْب كتبوا كتكلموا كعلى 

أجل مصر كتعرضوا البتزازات اإلعبلـ الطائفى كاهتموا بإثارة الفتنة يف مْب أهنم ىم 
 الذين نزعوا فتيلها.



116 

 

كلعيوف مصر كمن أجلها ٙبملوا كصربكا كصمدكا ألهنم ٕبق أبناء مصر كليسوا  
 ضيوفا فيها أك غرباء عنها.

من أىل الدراية كا٣بربة بشلكف تشويو السمعة:)أف عوامل يقاؿ كالعهدة على الراكم  
شارع ٧بمد على كعماد الدين عندما يستأجرىن أمد لتشويو ٠بعة خصم شريف، فإهنن 
يدرسن مياة ىذا ا٣بصم كيتعرفن على خصائصو كمواىبو كملكاتو ليلخَبف لو كذبة 

 مساكية كإشاعة مقبولة.
ن قنوات كصحافة رأس ا٤باؿ ترل ىل كاف عوامل شارع ٧بمد علي أذكى م 

 الطائفي؟.
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 (*) ِصبة اٌىعٓ ولشاءح اٌجؼذ اٌيبئت
ا٤بصاب ا١بلل الذم جرح قل  الوطن كأساؿ يف شوارع اإلسكندرية دماء أبنائو 
مسلمْب كمسيحيْب بعمل إرىايب خسيس يف اإلسبوع ا٤باضى، ٯبعلنا نبدأ بتقدَل العزاء 

 الوطن كلو، كأف نعتذر عن ا٢بديث يف سلسلة ألىل الضحايا الذين ىم أىلنا ٝبيعا يف
 ا٥بجرة الٌب كنا نتحدث فيها لنعيد قراءة البعد اليائ  يف ذل  ا٤بصاب.

مهمة رجاؿ األمن كالقانوف ىي البحث عن الفاعل الذم نفذ، كتقدٲبو للمحاكمة  
ل العادلة كالقبض على من ساعده كمن أمده كمن كراءه، بينما مهمة رجاؿ الفكر يف مث

 تل  الظركؼ ىى ٕبث أسباب الظاىرة كا٤بناخ الذل أكجدىا.
كإذا كاف البكاء على اللنب ا٤بسكوب ال فائدة منو كما يقاؿ يف ا٤بثل، إال أف  

ا٤بسكوب ىنا ليس لبننا كإ٭با ىو دماء بشرية بريئة طالتها أيد التعص  ا٣بسيس 
 كاإلرىاب ا٤بلعوف.

 لع  فيو، كنعرؼ أف جهودا أمنية كمن مث فاألمر جد ال ىزؿ فيو، كخطر ال 
مضنية تبذؿ اآلف يف البحث عن اجملرمْب كاألخذ بثأر الوطن ٩بن قتلوا أبناءه يف 
صلواهتم، لكن جهودا فكرية كثقافية أكرب ٯب  أف تبذؿ يف تناكؿ القضايا ا٢بيوية 
ة ا٤بتصلة بأمن الوطن يف ا٢باضر كتأمْب مستقبلو من االنفبلت كالفًب، ك٘بن  ثقاف
العبث كالشحن الطائفي كالكراىية، ككلها ٩بارسات ساعدت كتساعد على كجود مناخ 

 الفتنة كالفرص ا٤بواتية للمَببصْب بالوطن لينفسوا عن مقدىم كينفذكا خططهم.
كيفَبض يف كل منا كيف ىذا الظرؼ بالذات أف يتجرد من أىوائو كمطامعو كأف  

ية قد طهرت نفوسنا من الكربياء تكوف الدماء الٌب سالت يف أمداث اإلسكندر 
كطمومات الزعامات الشلخصية، لتجعل من كربياء الوطن ا١بريح مظلة ٘بمعنا ٙبت رايتو 
كتذي  ما كاف من خطايا ا٤باضى، كما مت من شحن عقوؿ األجياؿ ا١بديدة خبلؿ 
األربعْب سنة ا٤باضية بسلخافات معركفة كمتداكلة جرت على ألسنة الكثّبين يف الداخل 

ا٣بارج تتحدث عن اضطهاد موىـو كاغتصاب كامتبلؿ كغّب ذل  من ثقافة الكراىية ك 
.  كالعبث، كما يتبعها من سلخافات بالطبع ليس ىذا ٦باؿ ذكرىا اليـو

                                                 
 ـَُُِ - ُ - ٔ(، يـو ا٤بصريوفشر يف صحيفة ))*( ني 
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يف مثل تل  الظركؼ ٯب  أف نتحامل ٝبيعا على جرامنا كنعلو على كل توابع  
ف نساعد على تنظيف جراح كآثار الفقد كا٢بزف، كأف نعي خطورة ا٤برملة القادمة، كأ

الوطن قبل تضميده لتكوف ا٤بعا١بة على أسس صحيحة، كمٌب ال تكوف ىنال  فرصة 
 أخرل ١براثيم اإلرىاب لتنمو كتتكاثر.

ٙبقيق ذل  يقتضى كقفة صادقة مع الذات كال أقوؿ مع الذات كاآلخر؛ ألف  
ال يكوف لو إال مكونات ىذا الوطن ذات كامدة كإف اختلفت عقائدىا، كمن مث ٯب  أ

قيادة كامدة كال ٰبكمو إال قانوف كامد، الوقفة مع الذات ىنا تتطل  ٙبقيق شركط 
 كانتفاء موانع كما يقولوف.

 أما الشركط ففي مقدمتها ٙبقيق أعلى قدر من الصدؽ كا٤بوضوعية مع النفس. 
ـ أما انتفاء ا٤بوانع فأك٥با ترؾ ا٤براكغات كالتلخلى عن مواى  ا٣بداع كالكبل 

 ا٤بعسوؿ كا٢بديث عن مصطلحات يقصد منها عكس معناىا.
فكثّبكف ىم من يتحدثوف عن احملبة كىم يبثوف الكراىية، كيتحدثوف عن الومدة  

كىم يقصدكف االنفصاؿ، كٲبؤل الدنيا ٕبديث رائع عن الوطن بينما أفعا٥بم ٙبض على 
 ٛبزيق كمدتو.

ف الذات ا٤بصرية كامدة يف ا٢بد األدٌل يف مديث ا٤بكاشفة يتطل  الوعي بأ 
مكوناهتا النفسية كا٣بلقية كالبيولوجية، كأف الطبيعة االجتماعية كالبيولوجية لئلنساف 
تشكل جهازا غاية يف الومدة، كمن مث فبل فرؽ بْب إنساف كإنساف، بصرؼ النظر عن 

نوب، دينو كالبيئة الٌب نشأ فيها، يف الصعيد أك يف األسكندرية، يف الشماؿ أك يف ا١ب
كإذا كاف األمر كذل  فمن ا٤بهم أف ٰبدث ىذا التقارب على مستول األفكار يف 
اإلنساف ذاتو، كأخطر ما يهدد اإلنساف أك ا١بماعة كيعز٥با ىو الشعور باالكتفاء الذايت 
فكريا، كعدـ الرغبة يف قراءة أخيو كالتعرؼ عليو، كىو شعور خطّب كمكلف، قد يلدم 

للصداـ مع اآلخر كا٣بركج عليو، ما داـ سوء الفهم كسوء للتقوقع على الذات، أك 
 الظن ىو سيد ا٤بوقف.

مٌب اآلف كعلى مدل ستة أياـ مت تناكؿ ا٤بوضوع بكثّب من الفوضى على يد  
 برباعة. ا٤بصريوفإعبلميْب كمتثاقفْب أشارت إليها كمذرت منها مقاالت يف جريدة 
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ة السائدة لدل النلخ  الٌب تولت العدكاف اإلرىايب الياشم كشف عورات الثقاف 
معا١بة القضية، فبدا التسطيح كالتمييع كااللتفاؼ موؿ ا٢بقائق كترؾ األسباب ا٢بقيقية 

 الٌب أدت بنا إىل ىذه ا٢بالة.
إعبلمنا ا٥بماـ بدال من أف يستدعي على عجل عقبلء األمة ككبار مفكريها 

الوطنية الٌب سالت فيها دماء بريئة  استدعى ا٤بطربْب كالفنانْب كالفنانات كٙبولت القضية
إىل جزء من مسرمية ىزلية أبدل فيها الفناف عادؿ إماـ رأيو ككذل  فعل غّبه من 
الفنانْب، كٙبولت ا٤بسألة إىل كصلة فنية من النوع ا٥بابط مارس فيها البعض ىوايتو يف 

 البكاء على طريقة التمثيل يف الدراما ا٥بابطة.
ا ٛبت اكتشافات مهمة على أيدل الفنانْب احملَبمْب ظهر منها يف إعبلمنا ا٥بماـ أيض

أف التدين كااللتزاـ كا٤بصليات الصيّبة مع عدـ كجود قانوف مومد ىو سب  كل 
ا٤بشكلة، كمن مث فا٢بل سهل كميسور، صدكر قانوف مومد لدكر العبادة كترؾ التدين 

يف اإلسبلـ كيدعو إليو إال من  كااللتزاـ كإغبلؽ الزكايا الصيّبة، كٯب  أيضا أال يتحدث
يرضى عنهم عزت العبليلى كعادؿ إماـ، كال أدرل أين ككيف تكوف االختبارات ٤بن 
يريد أف ٲبارس كاج  الدعوة إىل هللا كأين تكوف، يف نقابة السينمائيْب أك يف مدرسة 
ا٤بشاغبْب أك يف مقر الواد سيد الشياؿ أك يف مهرجاف كاف؟. )ش  من ا٤بصنف يف 

 عرفة مكاف االختبار(.م
من ا٤بسلمات الٌب ال ٙبتاج لتأكيد أف مصر ٥با رئيس كامد، كمن الضركرم مٌب ال 
يتكرر ما مدث أف تبسط الدكلة يدىا على كل ملسساهتا ٗبا فيها الكنيسة كا٤بسجد، 
كأف ٱبضع للقانوف كل الرؤكس ككل الرموز، كأال يكوف ىنال  استثناء ١بهة أك لرأس أك 

 ذا ىو مقتضى العدالة الٌب يتساكل يف ظلها ا٤بسلم كا٤بسيحي.لرمز كى
يف األمداث األخّبة تكرس مفهـو سلطة الكنيسة، كبدال من توجيو كاج  العزاء  

لرئيس الدكلة باعتباره ا٤بسلكؿ األكؿ عن رعاية ىذا الشع ، توجهت الوفود لؤلنبا 
ا٣بطأ كتوجهت الوفود  شنودة، كبدال من الذىاب إىل بيوت أسر الضحايا مدث نفس

 إىل الكنيسة.
قد يرد على ىذا الكبلـ بأف الرئيس يوفد مندكبْب لينوبوا عنو يف تقدَل العزاء يف  

 بعض ماالت الوفاة.
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كنقوؿ نعم، كامد من كاجباتو مواساة أىل الفقيد من أبناء شعبو كال مانع أبدا من  
كمولو كبلـ كثّب، كٙبدثت أف يواسى األخ إخوانو، لكن األمر ىنا ٨بتلف كملتبس 

جهات ٨بتلفة ككثّبة عن ٩بارسة الكنيسة لدكر الدكلة، كمذرت من ميبة ىذا األمر، 
كمن مث فقد كاف من ا٤بتوج  أف يتوجو ا١بميع ٗبا فيهم األزىر كالكنيسة لتقدَل كاج  
 العزاء لرئيس مصر ميث ا٤بصاب مصاب مصر كا١برٲبة كقعت على أىل مصر كلهم.

ور البعض بالتمييز السليب يقوض ثقة ا٤بواطن يف ملسسات دكلتو، كمن خطورة شع 
مث يبحث عن مظلة أخرل تشكل يف العقل ا١بمعى ىوية بديلة ال تدين بالوالء للوطن، 
كإ٭با تدين بالوالء للجهة الٌب تدافع عنها كتتبُب قضاياىا، كمن مث ٙبدث ازدكاجية 

 السلطة كالسلطاف.
يف األزمة األخّبة بْب الكنيسة كسلطات الدكلة يف  ىذه ا٣بطورة بدت كاضحة 

 .أمداث العمرانية كتكررت بعد ا٥بجـو على كنيسة القديسْب
يف أمداث العمرانية استعملت قنابل مولوتوؼ كاعتدل على عدد من لواءات  

الشرطة ككانت ىناؾ ٧باكالت المتجاز احملافظ كأخذه رىينة كمت ٙبطيم كاجهات 
بلت، كالنتيجة كعد من البابا باإلفراج عن كل احملتجزين على ذمة احملافظة كبعض احمل

 تل  القضية، ككاف لو ما أراد دكف الكشف مٌب عن الوضع القانوٌل ٥بلالء.
ىنا ظهر التمييز السليب الذم يقوض ثقة ا٤بواطن يف مفهـو العدالة كملسسة  

 د مرب على كرؽ.القضاء كٯبعل ترسانة القوانْب ٗبا فيها قانوف الطوارئ ٦بر 
بعد اجتماع الوفود ا٤بعزية باألنبا شنودة كخركج الوفد الذم جاء ليلدم كاج  
العزاء مدثت ٧باكلة االعتداء على اإلماـ األكرب كتفوه بعض ا٢باضرين بكلمات بذيئة 
كمل يكبح أمد من الكهنة ٝباح الفاعلْب، بعض أىل ا٣بربة بشلكف الكنيسة فسر ما 

كار، لكن اإلماـ األكرب رفض ىذا الكبلـ، البعض اآلخر فسر ىذا مدث بأنو توزيع أد
األمر على أنو انفعاؿ كغض  " لكن أمدا مل يكلف نفسو باالعتذار لرموز الدكلة كال 
لشيخ األزىر باعتباره رمزا ألكرب ملسسة إسبلمية يف مصر، كرمزا ٤بليار كمائٌب مليوف 

 مسلم على كجو األرض.
ىذا التصرؼ كعندما سألت اإلماـ األكرب الدكتور أٞبد جهات سيادية أغضبها  

الطي  شيخ األزىر عما مدث رد الرجل بكربياء العلماء كسعة قلواهم كعزة التسامح 
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يف أخبلقهم كتربيتهم فقاؿ " ىم ٦بموعة من الشباب كعلينا أف نتحملهم " بينما راكغ 
مندسة خرجت على  آخركف كىربوا من ٦برد االعتذار كادعوا بأنو تصرؼ من جهة

 النص.
يف ا١بان  اآلخر كبطريقة فجة طال  ا٢برب األعظم يف الفاتيكاف بنديكت  

السادس عشر بالتدخل ٢بماية ا٤بسيسحيْب يف مصر، بينما مل نسمع لو صوتا موؿ إبادة 
مبليْب األطفاؿ كالنساء يف العراؽ كيف فلسطْب كيف أفيانستاف عندما قامت دكؿ ٙبت 

ة بالعدكاف كبتدمّب تل  الببلد، كمل نسمع منو إدانة للتطرؼ الصهيوٍل رعايتو الديني
الذم ال يكف عن العدكاف كل يـو على شع  فلسطْب ٗبا فيو من ا٤بسيحيْب كمل نسمع 
أف بابا الفاتيكاف طل  ٞبايتهم من اليمْب الصهيوٍل الذل ىو سب  لكل ماالت 

 العنف يف ا٤بنطقة بأسرىا.
يف الفاتيكاف ليست جديدة كإ٭با ىي صدل الدعاءات نيمة ا٢برب األعظم  

كشكاكل مستمرة عن االضطهاد كإصرار على تشويو الوطن يف ا٣بارج يقـو بو أقباط 
 ا٤بهجر بو يتاجركف كمنو يتكسبوف.

بعض دكائر احملللْب رأت أف مادث اإلسكندرية سيكوف تتوٯبا لكثّب من ماالت  
د بدأت بوادر ذل  يف اجتماع ٦بلس الشورل مْب الضيط على الدكلة كابتزاز النظاـ كق

قاـ عضو معركؼ اهوايتو يف اإلثارة كاستعماؿ ا٤بلثرات الصوتية، لكن تصرٰبات لكبار 
رجاؿ الدكلة ردت عليو كمنهم رئيس الوزراء السابق عاطف صدقى كد. مفيد شهاب 

 بنيت يف كزير الدكلة لشلكف ٦بلس الشع  ميث صرح الرجبلف بأف عدد الكنائس الٌب
عصر الرئيس مسُب مبارؾ تفوؽ عدد الكنائس الٌب بنيت يف كل عصور ا٤بسيحيْب منذ 
ا٣بديوم إ٠باعيل، ىذه الواقعة هنديها للحرب األعظم ليتعرؼ على عدد كنائس 

 ا٤بسيحيْب يف مصر.
هنديو أيضا كنضع بْب يديو بيانا أصدرتو ا٢بكومة ا٤بصرية على لساف كزيرة القول 

كقد أشرنا إليو من قبل يف مقاؿ  ـََِٕمايو  َّ جريدة األىراـ بتاريخ العاملة يف
للرد على االهتامات كمواجهة سيل األكاذي  الٌب تتحدث عن مظامل األقباط سابق، 

ميث أكدت الوزيرة أف األقباط  كٮبوىم ٕبقائق األرقاـ كاإلمصاءات الٌب ال تكذب.
% من ٦بموع ٔلر٠بية ا٤بعلنة عن الذين ال تزيد نسبتهم مس  آخر اإلمصاءات ا
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السكاف يسيطركف على مايزيد على ثلث الثركة يف مصر، إضافة إىل كربيات الشركات  
كالسيارت كشركات البناء ككربيات ا٤بقاكالت العامة كاالتصاالت كاالستشارات كغّبىا، 
اط كقالت الوزيرة إف تقرير ٦بلة فوركس يف عددىا األخّب أشار إىل كجود ثبلثة أقب

 مصريْب ضمن عشرة مليارديرات يف منطقتنا ليس بينهم مسلم كامد.
كىذه اإلمصائيات قد أشرنا إليها من قبل غّب أهنم ال يكفوف عن الشكول كلذل  

% موزعْب على الطوائف ٔعن زيد تأف نسبتهم يف عدد السكاف ال نذكرىم دائما 
 ئيات معهد "بيبو" إال أهنما٤بلختلفة، الربكتستانت كالكاثولي  كاألرثوذكس مس  إمصا

% من ا٤بهن ا٤بمتازة كالط  كالصيدلة كا٥بندسة ِٓيسيطركف يف النقابات على 
بعض اإلمصاءات إىل أف نصي  األقباط يف اإليداعات ا٤بالية يصل ، كما تشّب كغّبىا

% من الشركات الٌب تأسست  ِِ % من ٦بموع اإليداعات. كأف ٥بم َْإىل نسبة 
، % من شركات ا٤بقاكالت يف مصرَِٲبتلكوف ، ك ـُٓٗٗ -ـ ُْٕٗبْب عامي 

% من العيادات ْٓ، ك% من الصيدلياتَٔك ،% من ا٤بكات  االستشاريةَٓك
% من عضوية "منتدل رجاؿ َٔ، ك% من عضوية غرؼ التجارةّٓ، كالطبية ا٣باصة

% من َِ، ك% من رجاؿ األعماؿ ا٤بصريْبَِ، كاألعماؿ ا٤بصريْب كالفرنسيْب
% من  َِأكثر من ، ك ٤بديرين بقطاعات النشاط االقتصادل ٗبصركظائف ا

% من كظائف َِكأكثر من ، ا٤بستثمرين يف مدينٌب السادات كالعاشر من رمضاف
% من ا٤بهن ا٤بمتازة مثل الصيادلة كاألطباء كا٤بهندسْب كاحملامْب ِٓ، ك كزارة ا٤بالية
رل ٲبلكوف ما يَباكح بْب % من سكاف مصر من النصا ٔكمعُب ذل  أف ، كالبيطريْب

 % من ثركة مصر كامتيازاهتا. َْ- َّ
يف كل ٦بلس ليشوىوا أما قضية الكنائس الٍب يتحدثوف عنها كجعلوا منها فضيحة 

مل يتحقق  اها اجملتمع ا٤بصرل كطنا كقيادة كدكلة كملسسات مٌب ىذه قد مققوا فيها ما
، كٲبكن للقارئ أف يقارف بْب وؿصدؽ ما نقاإلمصاءات تلكد ك ٥بم طواؿ التاريخ كلو، 

مسيحي  َُِٓ% كرغم ذل  ىناؾ كنيسة لكل ٔنسبة النصارل يف مصر فالنسبتْب؛ 
% من ٦بموع السكاف يف ْٗتقريبا، أما بالنسبة ٤بساجد ا٤بسلمْب الذين يشكلوف 

 مسلم. ُِِٕمسجد لكل  مصر فهناؾ
طى كٲبنح كال ىذا التقرير يفلخر بو كل مصرم مسلم كمسيحي ألف لنا كطنا يع

 يفرؽ بْب أبنائو كلو كانوا أقلية.
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فإذا كانت ىذه ىي مصر بتسا٧بها كعظمة أبنائها كمالة ا٤بسيحيْب فيها، فهل  
مالة ا٤بسلمْب يف الدكؿ الٌب تقع ٙبت رعايت  الدينية يا قداسة ا٢برب األعظم ٥بم 

 معشار تل  ا٢بقوؽ؟
ودة عن بلده "بأف مصر كطن ال نعيش نيذكًٌر أيضا بابا الفاتيكاف ٗبقولة األنبا شن

 فيو، كإ٭با ىو كطن يعيش فينا".
فإذا كانت ىذه ىي مصر بتسا٧بها كعظمة أبنائها كمالة ا٤بسيحيْب فيها، فما ىو 
ا٤بربر لبلعتداء على رموز الدكلة ككزرائها كمفتيها كشيخ أزىرىا كىم يقدموف كاج  

 العزاء؟
ن الكهنة ليلخرج معتذرا للناس عما بدا كىل ىذا األمر ال يستحق عناية كامد م

 من اعتداء على تل  الرموز؟
يَبدد يف بعض األكساط أف مادث اإلسكندرية سيكوف كسيلة جديدة للضيط  

كاالبتزاز، كقد ظهرت بوادره يف اجتماع ٦بلس الشورل من أمد األعضاء كنكاد ٪بـز 
كطن لنا ٝبيعا كليس ٥با إال  بالنفي ألنو يفَبض فينا ٝبيعا أننا تعلمنا الدرس كأف مصر

رئيس كامد كأف آالـ الفقد علمتنا أف مياة ككجود كل منا مرتبط ٕبياة أخيو ككجوده 
كأف الشعور بالتمييز السليب ال ٯبل  لنا غّب ا٣براب كالدماء كالعلقم. كأف اللع  يف 

ج على تييّب ا٥بوية يشكل نوعا من انتحار الذات، مث ىو خيانة ٤بفهـو الوطنية كخرك 
قواعد ا٤بواطنة كزراعة صناعية ألشجار الفتنة الطائفية ا٤برة الٌب مل ٘بن منها دكؿ كثّبة 

 غّب ا٤برار كالعلقم.
 أسأؿ هللا أف تكوف أمزاف االسكندرية ىي آخر أمزاف الوطن.

كلذل  نقوؿ لبابا الفاتيكاف كلكل من يراىن على ىذه النقطة، من فضل  كف  
 نا يف مصر، فمصر كطن يعيش فينا مٌب قبل أف نعيش فيو.لسان  عنا، كدعنا كشأن
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 (*) أمذاس ِبعجريو.. واٌثمت األعىد
يف كل ا١برائم ا٤بتعارؼ عليها تكوف مهمة رجاؿ األمن كالقانوف ىي البحث عن 
الفاعل الذم نفذ، كتقدٲبو للمحاكمة العادلة كالقبض على من ساعده كمن أمده كمن 

 كراءه.
تتكرر كتتحوؿ إىل ظاىرة تنضم فيها جهود رجاؿ الفكر  كبعض ا١برائم الٌب

كالثقافة كالتحليل العلمي إىل جهود رجاؿ األمن كرجاؿ القانوف للبحث يف مثل تل  
 الظركؼ عن أسباب الظاىرة كا٤بناخ الذل أكجدىا.

كنعرؼ أف جهودا أمنية مضنية تبذؿ اآلف يف البحث عن اجملرمْب كاألخذ بثأر 
أبناءه جنودا كمتظاىرين يف ماسبّبكا، لكن جهودا فكرية كثقافية أكرب  الوطن ٩بن قتلوا

ٯب  أف تبذؿ يف تناكؿ القضايا ا٢بيوية ا٤بتصلة بأمن الوطن يف ا٢باضر كتأمْب مستقبلو 
من االنفبلت كالفًب، ك٘بن  ثقافة العبث كالشحن الطائفي كالكراىية، ككلها ٩بارسات 

نة كالفرص ا٤بواتية للمَببصْب بالوطن لينفسوا عن ساعدت كتساعد على كجود مناخ الفت
 مقدىم كينفذكا خططهم.

كإذا كاف البكاء على اللنب ا٤بسكوب ال فائدة منو كما يقاؿ يف ا٤بثل، إال أف 
ا٤بسكوب ىنا ليس لبننا كإ٭با ىو دماء بشرية بريئة طالتها أيدل التعص  ا٣بسيس 

دكر يف عامل الزعامة ا٤بستقبلية لدل كالتهور األعمى كغرر اها البحث ا٤بلعوف عن 
ساعة مامل تنفذ  ْٖالقمص الذل ىدد احملافظ بالقتل كتوعد أف ينفذ هتديده خبلؿ 

 مطالبو.
كاف ٯب  أف ٰبمل ىذا التصريح على ٧بمل ا١بد لدل سلطات األمن كرجاؿ 

 الرصد كا٤بتابعة، كأف األمر جد ال ىزؿ فيو، كخطرا ال لع  فيو.
ذم جرح قل  الوطن كأساؿ يف ماسبّبك دماء أبنائو مسيحيْب ا٤بصاب ا١بلل ال

كمسلمْب بعمل ٮبجى ٯبعلنا نبدأ بتقدَل العزاء ألىل الضحايا الذين ىم أىلنا ٝبيعا يف 
الوطن كلو، كأف نعتذر ٤بصر كلكل أبناء مصر عن عقوؽ بعض أبنائها كشركدىم عن 

 قة كمشركعة.جادة الطريق يف التعبّب عن مطالبهم مٌب كإف كانت ٧ب
                                                 

 ـَُُِ – َُ - ُّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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االعتذار ىنا ألسر الضحايا ك٤بصر كلها مسلمْب كمسيحيْب فقط كليس لرموز كال 
٤بلسسات؛ ألف الرموز ىم الذين غرركا اهلالء الضحايا كشحنوىم بثقافة العبث 
كالكراىية مٌب قسموا الوطن يف نفوسهم كعقو٥بم إىل "أقلية مهضومة ا٢بقوؽ مسلوبة 

 .اإلكراه من غرباء جاءكا إليها ٧بتلْب من جزيرة العرب"ا٤بواطنة تعيش ٙبت الضيط ك 
لست ىنا يف ٦باؿ االستطراد ٤با قالو ككتبو البعض موثقا يف مظانو كمكانو، كما أٌل 
لست إٔبث عن دليل اإلدانة ألسوؽ االهتاـ مقركنا بو، بقدر ما أعرض ٭باذج لثقافة 

 مدار العقود األربعة الفائتة.العبث الٌب تشبعت اها شرائح من اجملتمع ا٤بصرل على 
الطرح ىنا اليـو لتضميد ا١براح كدعوة العقبلء ليتدارسوا أسباب الفتنة كينزعوا 

 فتيل ا٢بريق قبل أف يبدأ.
تضميد ا١براح يتطل  موارا يبحث يف ا٤بشَبؾ القائم فيعظم دكره كيتفاعل مع قيم 

نو كمارسها تطبيقا متسا٧با ا١بماعة الوطنية الٌب تعارؼ الوطن عليها كأقرىا يف كجدا
 كأخوة يف البيت الكبّب بيت الوطن الوامد ألكثر من عشرة قركف.

ا٢بوار تفاعل يبحث عن مق يضيئ، كىو لية ا٤بتحضرين كأسلوب األقوياء، بينما 
 التعص  انفعاؿ كٞباس يشتعل يدفع با٤برء أميانا لللخركج على قيم اإلخوة كا٤بواطنة.

اقش، كٰبَـب ا٤بنطق كيسوؽ ا٢بجة كالربىاف، بينما التعص  ا٢بوار يعتمد العقل لين
يعتمد ا٥بياج كيسوؽ ا٢بشد كالتجييش، كيعترب ا٤بنتصر ىو األعلى صوتا كاألكثر ىرجا 

 كضجيجا.
األكؿ يبحث عن ا٢بقيقة كينحاز إليها كينضم للطرؼ اآلخر إف كاف ا٢بق معو 

 اطف ا٢ب  كالكره.كالعدؿ ٔبانبو، بصرؼ النظر عن االختبلؼ أك مٌب عو 
بينما الثاٌل انتهازل ال يعنيو إال ٙبقيق األجندات ا٣باصة، كالضيط للحصوؿ على 

 أكرب قدر من ا٤بكاس  كلو بيّبمق.
أبناء مصر "مسلموف كمسيحيوف" ٰبتاجوف إىل تفريغ شحنات العبث الٌب امتؤلت 

 سنة يف بعض دكر العبادة. َْاها عقو٥بم على مدار 
 مل تعتمد مقولة الدين هلل كالوطن للجميع،كإ٭با اعتمدت نظرية تل  الثقافة الٌب

الفوضى ا٣ببلقة الٌب تتلخذ من الدين كسيلة للسيطرة على الناس ك٘بعل منو سبوبة 
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للكس  ا٢براـ،كاعتبلء الظهور كٙبقيق النجومية كالبحث عن دكر يف عامل الزعامة كتعلن 
 كأصلو،كأىبل بالفتنة كالتقسيم.شعار الدين ديننا، كالوطن كطننا، ك٫بن أىلو 

ثقافة العبث كالكراىية على مدار السنْب األربعْب ا٤باضية كلدت أجياال ال تعبد هللا 
بقدر ما تعبد أىواءىا، فكبلـ هللا يقرر التعددية يف األجناس كالعقائد كالرؤل كٯبعل من 

م كاعتبارىم غرباء ذل  كسيلة للتعارؼ كالتعاكف كالرب ٖبلق هللا ك٧ببتهم كليس كراىيته
 على أرض هللا.

يفَبض يف كل منا كيف ىذا الظرؼ بالذات أف يتجرد من أىوائو كمطامعو كأف تكوف 
الدماء الٌب سالت يف أمداث ماسبّبك قد طهرت نفوسنا من الكربياء كطمومات 
الزعامات الشلخصية، لتجعل من كربياء الوطن ا١بريح مظلة ٘بمعنا ٙبت رايتو كتذي  ما  

من خطايا ا٤باضى، كما مت من شحن عقوؿ األجياؿ ا١بديدة خبلؿ األربعْب سنة كاف 
ا٤باضية بسلخافات معركفة كمتداكلة جرت على ألسنة الكثّبين يف الداخل كا٣بارج 
تتحدث عن اضطهاد موىـو كاغتصاب كامتبلؿ كغّب ذل  من ثقافة الكراىية كالعبث، 

. كما يتبعها من سلخافات بالطبع ليس ىذا ٦باؿ  ذكرىا اليـو
يف مثل تل  الظركؼ ٯب  أف نتحامل ٝبيعا على جرامنا كنعلو على كل توابع 
كآثار الفقد كا٢بزف، كأف نعي خطورة ا٤برملة القادمة، كأف نساعد على تنظيف جراح 
الوطن قبل تضميده لتكوف ا٤بعا١بة على أسس صحيحة، كمٌب ال تكوف ىنال  فرصة 

 لتنمو كتزداد. أخرل ١براثيم التطرؼ كالتعص 
ٙبقيق ذل  يقتضى كقفة صادقة مع الذات كال أقوؿ مع الذات كاآلخر؛ ألف 
مكونات ىذا الوطن ذات كامدة كإف اختلفت عقائدىا، كمن مث ٯب  أال يكوف لثقافة 

 العبث كجود بْب أبنائو كال ٰبكمو إال قانوف كامد يطبق على ا١بميع كببل استثناء.
قيق أعلى قدر من الصدؽ كا٤بوضوعية مع النفس الوقفة مع الذات تتطل  ٙب

كذل  بَبؾ ا٤براكغات كالتلخلى عن مواى  ا٣بداع كالكبلـ ا٤بعسوؿ كا٢بديث عن 
 مصطلحات يقصد منها عكس معناىا.

فكثّبكف ىم من يتحدثوف عن احملبة كىم يبثوف الكراىية، كيتحدثوف عن الومدة 
رائع عن الوطن بينما أفعا٥بم ٙبض على كىم يقصدكف االنفصاؿ، كٲبللكف الدنيا ٕبديث 

 ٛبزيق كمدتو.
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ا٢بد األدٌل يف مديث ا٤بكاشفة يتطل  الوعي بأف الذات ا٤بصرية كامدة يف 
مكوناهتا النفسية كا٣بًٍلقية كالبيولوجية، كأف الطبيعة االجتماعية كالبيولوجية لئلنساف 

ساف، بصرؼ النظر عن تشكل جهازا غاية يف الومدة، كمن مث فبل فرؽ بْب إنساف كإن
دينو كالبيئة الٌب نشأ فيها، يف الصعيد أك يف األسكندرية، يف الشماؿ أك يف ا١بنوب، 
خطورة شعور البعض بالتمييز السليب يقوض ثقة ا٤بواطن يف ملسسات دكلتو، كمن مث 
يبحث عن مظلة أخرل تشكل يف العقل ا١بمعى ىوية بديلة ال تدين بالوالء للوطن، كإ٭با 

بالوالء للجهة الٌب تدافع عنها كتتبُب قضاياىا، كمن مث ٙبدث ازدكاجية السلطة  تدين
 كالسلطاف.

التمييز السليب يقوض ثقة ا٤بواطن يف مفهـو العدالة كملسسة القضاء كٯبعل ترسانة 
 القوانْب ٗبا فيها قانوف الطوارئ ٦برد مرب على كرؽ.

ها كشف عورات الثقافة العمل ا٥بمجى الذل مت كأدمى أطراؼ مصر كجرح قلب
السائدة لدل النلخ  الٌب تولت معا١بة القضية إعبلميا، فبدا التسطيح كالتمييع 

 كااللتفاؼ موؿ ا٢بقائق كترؾ األسباب ا٢بقيقية الٌب أدت بنا إىل ىذه ا٢بالة.
ٯب  أف نتعلم من آالـ الفقد أف مياة ككجود كل منا مرتبط ٕبياة أخيو ككجوده، 

ييز السليب ال ٯبل  لنا غّب ا٣براب كالدماء كالعلقم. كأف اللع  يف كأف الشعور بالتم
تييّب ا٥بوية يشكل نوعا من انتحار الذات، مث ىو خيانة ٤بفهـو الوطنية،كخركج على 
قواعد ا٤بواطنة،كزراعة صناعية ألشجار الفتنة الطائفية ا٤برة الٌب مل ٘بن منها دكؿ كثّبة 

 غّب ا٤برار كالعلقم.
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 فزح اٌثبٌثخإٌب
 اٌمٍُ وِب َغغشوْ
 ثني اٌىبرت واٌمبسة

  
أف  يفَبض يف كل كات  شريف يلمن ٕبرية الكلمة كقدسية ا٢برؼ ا٤بضيئ

 يقف بكل قوتو ضد الباطل، كأف ينحاز للحق من أكؿ ٢بظة.
لكن مهنة الكات  يف ميداف الثقافة تواجهها معوقات كمثبطات تكوف 

كاالنفصاـ،  دة كتصي  الكات  باالزدكاجيةٗبثابة ا١براثيم الٌب تشل اإلرا
كالقلم كالكلمة يف كذل  مْب تكوف العاطفة يف جان ، كا٤بوقف كا٢بركة 

جناية الكات  ىنا ليست على نفسو فقط، بل على كل الذين جان  آخر 
يقرءكف لو كيتأثركف بو كيثقوف فيو،كمن مث يسقط من عْب هللا أكال، مث ييذى  

ن عقوؿ ا٣ببلئق، كلو كاف ٲبل  عبقرية العقاد كمواى  هللا اهاءى كلماتو م
 شكسبّب. 
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 (*) (1/2اٌىبرت ػٕذِب خيزبس اٌغمىط )
األمداث األخّبة الٌب مر كٲبر اها الوطن ا٢ببي  سواء على مستول مصر أك على 
مستول الوطن الكبّب ٘بعل اإلنساف يتساءؿ عن مواقف رؤكس كرموز كثّبة يف السياسة 

أخذت من الدنيا كل مظوظها، كتشبعت من خّبات الوطن كمتاعو مٌب  كالثقافة
الثمالة، كمع ذل  فهذه الرؤكس كالرموز يركف ا٢بق يهاف كأميانا يذبح كمع ذل  ال 
ينطقوف، كيركف الوطن ينزؼ كيستباح كمع ذل  ال يتحركوف، فلماذا..؟ ٤باذا يسكتوف 

 فيسقطوف؟ ٤باذا ٱبتاركف السقوط بإرادهتم...؟
لاؿ يطفو على سطح الوجداف كالفكر، كيطرح نفسو أميانا يف خجل كعلى س

 استحياء، كأميانا أخرل يف جرأة كجسارة من يصر على معرفة ا٣بفايا كبواطن األمور.
كيف ا٢بقيقة تقتضى اإلجابة على ىذا السلاؿ ا٤بشكلة متنا كشرما، أما الشرح فبل 

ا أكادٲبيا يبحث تل  الظاىرة ا٤بفجعة تتسع لو تل  ا٤بسامة؛ ألنو يقتضى جهدا علمي
فعبل، كلعل هللا يعيننا أف نقدـ جهدا علميا يف ىذا اجملاؿ ٰبلل الدكافع كالبواعث 

 كاألسباب كيستلخلص النتيجة الٌب ٘بنبنا تل  الفواجع.
كأما ا٤بًب فإٌل أستأذن  عزيزم القارئ أف أعرض علي  خطوطو العريضة دكف 

 الدخوؿ يف تفاصيلو:
 ل كالقل  كاإلرادة أجهزة يف الكياف اإلنساٌل ٛبيزه عما عداه،العق 

فهى تشكل ا٤بقومات األساسية يف بناء شلخصية اإلنساف، كمن مث فالشلخصية 
السوية تتكامل فيها ىذه ا٤بقومات كتنسجم فيما بينها لتلدل دكرىا يف تكوين رؤية 

 يادين ا٢بياة ا٤بلختلفة.اإلنساف كتصوراتو مياؿ القضايا ا٤بلختلفة الٌب تواجهو يف م
 فالعقل يصدر عنو الرأم كىو خبلصتو. 
كالقل  تصدر عنو العاطفة كىو مصدرىا، كيعرب عنها إٯبابا كسلبا با٢ب  أك  
 الكره.

                                                 
 ـََُِ – َُ - ُِ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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كاإلرادة يصدر عنها ا٤بوقف بعد اجتماع قناعة العقل بطمأنينة القل  مياؿ  
 موقف ما.
، تقـو اإلرادة بَبجيح إمدل كيف مالة التناقض كالتضاد بْب العقل كالقل  

 الكفتْب على األخرل.
كيف اجملتمعات الٍب تنعم با٢برية كاالختيار ا٢بر تتكامل ىذه العناصر الثبلثة يف  

 شلخصية الفرد، كتعمل يف ا٘باه كامد، ٩با يدفع بعجلة اجملتمع إىل التقدـ كالنمو.
لدٲبقراطية ذات العصا بينما يف اجملتمعات الٍب تعيش ا٢برية ا٤بزيفة، أك تعيش ا 

اليليظة كما يقولوف، قد توجد ىذه العناصر يف شلخصية الفرد، كتعمل داخل الكياف 
االجتماعي، كلكنها تعمل ببل توافق كال انسجاـ، كقد تتعطل عن أداء كظائفها، كقد 

 تنعدـ ٛباما ٙبت ضيط القهر كالطيياف كسحق شلخصية الفرد هنائيا.
 ة ال تتكامل شلخصية الفرد كال يتطور اجملتمع.كبيّب ىذه العناصر الثبلث 
كعندما تكوف الرؤية ضبابية، كاألشياء غّب كاضحة ا٤بعامل ٰبار الكات  يف اٚباذ  

 ا٤بواقف، كقد يصيبو نوع من الَبدد فبل يعرؼ ألية جهة ينحاز.
كيف دكامة الصراع بْب ا٢بق كالباطل، يفَبض يف كل كات  شريف يلمن ٕبرية  

سية ا٢برؼ ا٤بضيئ أف يقف بكل قوتو ضد الباطل، كأف ينحاز للحق من الكلمة كقد
 أكؿ ٢بظة.
لكن مهنة الكات  يف ميداف الثقافة تواجهها معوقات كمثبطات أخرل غّب ضبابية  

الرؤية تكوف ٗبثابة ا١براثيم الٌب تشل اإلرادة كتصي  الكات  باالزدكاجية كاالنفصاـ، 
 كا٤بوقف كا٢بركة كالقلم كالكلمة يف جان  آخر. كذل  مْب تكوف العاطفة يف جان ،

ىذا االنفصاـ ٰبوؿ بْب اإلنساف كبْب اٚباذ القرار الصحيح يف مواجهة الباطل  
 كمناصرة ا٢بق يف الوقت ا٤بناس .

فالكات  كثّبا ما تكوف لديو قناعة عقلية يدرؾ من خبل٥با عن طريق الربىاف  
بالتأييد كالنصرة، كاألكىل بالوالء كاالنتماء،كلديو  كالدليل كا٢بجة أنو ا٢بق، كأنو األكىل

االنفعاؿ العاطفي الذم يكوف مع ا٢بق ٗبوج  أنو مق، إال أف اإلرادة تأخذ موقفا آخر 
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متأثرة يف ذل  ٗبجموعة العوائق أك ا٤بثبطات الٍب ٘بعل اإلنساف ٰبجم عن مناصرة ا٢بق 
 دم، أك عجزا عن مواجهة.كالوقوؼ ٔبانبو مرصا على مصلحة، أك جبنا عن التح

يصاب الكات  بانشطار يف الذات، فالعقل يعاٍل  –كٙبت كطأة تل  الضيوط  
ا٢بّبة كالَبدد، فهو يعرؼ ا٢بق جيدا، لكنو يعرؼ أيضا أف تكاليفو باىظة، كأف تأييده 
كمناصرتو ليست مسألة ىينة، كلكنها مكلفة جدا، كمن مث فهو ال يريد أف يضحي با٤باؿ 

كا١باه كالشهرة كا٢بضور الدائم يف القنوات الفضائية كالصحف اليومية، كا٤بوقع 
 باختصار ال يريد أف يضحي بكل متع األاهة كالنجومية.

مينئذ يلثر اإلنساف ا٣بنوع كيتلخذ أميانا موقف ا٢بياد البارد، أك ا٢بياد السليب،  
 وح أنو مع ا٢بق.ظنا منو أنو اهذا ا٤بوقف مل يساند الباطل صرامة، كإف مل يعلن بوض

ككنت قد أشرت يف مقاؿ سابق إىل أف ا٢بالة الٌب يعاٌل فيها الكات  غياب  
التوافق كاالنسجاـ الذاتى يف داخلو ناشئة بسب  غياب ا٤بنظومة االجتماعية الٍب 
يفَبض فيها ضبط ا٤بسار العاـ، كامَباـ العقل كالكياف اإلنساٍل كٞباية الفكر من توغل 

تو على أقبلـ الكتاب كتوجيهو ٥بم، باإلضافة إىل غياب اإلطار القانوٍل رأس ا٤باؿ كسيطر 
العاـ أك السقف االجتماعي الذم ٰبدد بوضوح مق الكات  يف التعبّب عن رأيو كٰبميو 
من جور أصحاب النفوذ كالسلطاف الذين ٲبلكوف ا٤باؿ كالقوة، كال ٲبلكوف معهما 

 الضمّب كا٣بلق.
اؿ غّب الشريف مْب يتمدد يف ا٤بسامات الثقافية كىذه إمدل سوءات رأس ا٤ب 

كالفكرية مستعينا بزكاجو مع السلطة كنفوذه يف السيطرة على ا٤بلسسات اإلعبلمية 
 كصياغة الرأم العاـ.

فينحاز للباطل  –كما أشرنا سابقا   –مياؿ ىذه ا٤بواقف يلثر اإلنساف ا٣بنوع  
ىو تل  ا٤بثبطات الٌب تتمثل يف كقلبو مع ا٢بق كالذل جعلو ينشطر ىذا االنشطار 

 ا٢برص كا١بنب كاستبقاء كضعية معينة، كا٣بوؼ على ا٤بياًل كاألاهة.
ككثّبا ما يَبت  على اٚباذ القرار الصحيح بعض ما يهدد ىذه األشياء، كبالتايل  

فهي تشكل مثبطات تضعف من عزٲبة الفرد، كتشل إرادتو مياؿ مواقف ما كاف يود أف 
ان، كال أف يَبدل إىل مستول السكوت عليها لو أنو مستقل اإلرادة مر يَبدد فيها أبد

 االختيار،ال يشيلو خوؼ ا٣بلق، أك ىم الرزؽ، أك ٮبا معا.
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عناصر التكامل تعمل إذف، كلكن كل عنصر يعمل يف ا٘باه يعاكس العنصرين  
ىذا  اآلخرين كيتضاد كيتناقض معهما يف الفعل كالنية كا٢بركة، كالسب  ا٤بباشر يف

التناقض كالتضاد ىو جراثيم ا٤بعوقات كا٤بثبطات الٌب تشل اإلرادة كٙبوؿ بْب اإلنساف 
 كبْب اٚباذ القرار الصحيح.

يف ا١بان  اآلخر يقف الباطل بطييانو كإغرائو، يصادر يف اإلنساف كل شيء مٌب  
طفهم عواطفو، كٰباكؿ أف يتسلل إليها، يصنف الناس تبعا ال٘باىاهتم، كمواقفهم كعوا

كأفكارىم، كأميانا نواياىم كضمائرىم أيضا.كمن مث فهو ال يَبك  مرا ٛبارس إرادت  يف 
 .كإ٭با يريدؾ معو يف سامة الصراع االختيار،
ا٤بوقف الذل يتصوره اإلنساف ميادا لن يبقى طويبل؛ ألف سامة الصراع ال ٙبتمل  

فيشد اإلنساف إىل مثل ىذه ا٤بواقف دائما، ذل  ألف الباطل يستيل نقاط الضعف 
جانبو شدا، كيستلخدـ يف ذل  كسائل متعددة، منها القوة، كالنفوذ، كاإلغراء، كما 

 يستلخدـ السياط كالتهديد كالوعيد كا٢بديد كالنار.
الباطل ٯبذب اإلنساف إليو، كيشده إىل جانبو شدا، كشيئا فشيئا، ٙبدث الردة يف  

 ا٣بطورة كيبدأ الَبدما٤بواقف كاالنتكاس يف اال٘باه.كمن ىنا تنشأ 
 القضية إذف كاضحة، فأطراؼ ا٤بعادلة مق كباطل، كعلى اإلنساف أف ٱبتار. 
كبالتميع كالتنازؿ كالتفريط تبدأ أكؿ مرامل السقوط القهرل، كما يستتبعها كينشأ  

منها كيتفرع عنها من مذلة كمهانة، مث ينتهى بو األمر يف هناية ا٤بطاؼ إىل التنازؿ عن كل 
  عن ا٥بوية كالدين.شئ مٌب
جناية الكات  ىنا ليست على نفسو فقط، بل على كل الذين يقرءكف لو كيتأثركف  

بو كيثقوف فيو، كمن مث يسقط من عْب هللا أكال، مث ييذى  هللا اهاءى كلماتو من عقوؿ 
 ا٣ببلئق، كلو كاف ٲبل  عبقرية العقاد كمواى  شكسبّب.
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 ()* (2/2اٌىبرت مني خيزبس اٌغمىط )
مٌب نكوف على تواصل ٗبقالنا السابق أستأذف القارئ الكرَل أف أكرر السلاؿ 

 ا٤بعضلة كالذل ٫باكؿ اإلجابة يف ىذا ا٤بقاؿ على ا١بزء الثاٌل من متنو.
األمداث األخّبة الٌب مر كٲبر اها الوطن ا٢ببي  سواء على مستول مصر أك على 

اقف رؤكس كرموز كثّبة يف السياسة مستول الوطن الكبّب ٘بعل اإلنساف يتساءؿ عن مو 
كالثقافة أخذت من الدنيا كل مظوظها، كتشبعت من خّبات الوطن كمتاعو مٌب 
الثمالة، كمع ذل  فهذه الرؤكس كالرموز يركف ا٢بق يهاف كأميانا يذبح كمع ذل  ال 
ينطقوف، كيركف الوطن ينزؼ كيستباح كمع ذل  ال يتحركوف، فلماذا..؟ ٤باذا يسكتوف 

 طوف؟ ٤باذا ٱبتاركف السقوط بإرادهتم...؟فيسق
سلاؿ يطفو على سطح الوجداف كالفكر، كيطرح نفسو أميانا يف خجل كعلى 
 استحياء، كأميانا أخرل يف جرأة كجسارة من يصر على معرفة ا٣بفايا كبواطن األمور.

كقد قلت يف ا٤بقاؿ السابق أف اإلجابة على ىذا السلاؿ ا٤بشكلة تتطل  متنا 
أما الشرح فبل تتسع لو تل  ا٤بسامة؛ ألنو يقتضى جهدا علميا أكادٲبيا يبحث  كشرما،

تل  الظاىرة ا٤بفجعة فعبل، كلعل هللا يعيننا أف نقدـ جهدا علميا يف ىذا اجملاؿ ٰبلل 
 الدكافع كالبواعث كاألسباب كيستلخلص النتيجة الٌب ٘بنبنا تل  الفواجع.

أف أعرض علي  ا١بزء الثاٌل من خطوطو  كأما ا٤بًب فإٌل أستأذن  عزيزم القارئ
 العريضة دكف الدخوؿ يف تفاصيلو:

سامة الصراع بْب ا٢بق كالباطل تفضح كل يـو الكثّب من ا٤بواقف كتنزع األقنعة  
عن كجوه قبيحة كاف البعض ٰبسن الظن اها كٰبسبها على ا٢بق كيعدىا من رجالو، كمع  

ر فيها الذات اإلنسانية على نفسها، كذل  كل يـو تشاىد كثّبا من ا٤بواقف الٍب تنشط
 مْب يكوف القل  يف جان  كا٤بصاٌف كا٤بنافع كا٤بياًل يف جان  آخر.

 كعندما تكوف عواطف اإلنساف مع ا٢بق فهي قطعا يف اال٘باه الصحيح. 

                                                 
 ـََُِ - َُ - ِٖ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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غّب أف اإلنساف ينحاز للباطل كقلبو مع ا٢بق. أم أنو ببساطة شديدة ال يعيش  
 ا ينقسم على ذاتو.متصا٢با مع نفسو كإ٭ب

كخداع النفس أك ما يسمى بالوىم ا٤بريح أسلوباى ٲبارسو بعض الكتاب مع نفسو،  
فهو يقنع نفسو بتربيرات ٤بواقفو مٌب يظل بعيدا عن ٧باسبة النفس أك كخز الضمّب، 

 ىذا إف بقي لديو بقية من ضمّب.
اإلماـ ا٢بسْب ابن  كقد عرب الفرزدؽ عن ىذه ا٢بالة قدٲبا تعبّبا دقيقا مْب سألو 

علي رضي هللا عنهما عن الناس كموقفهم من الصراع بينو كبْب يزيد بن معاكية... فقاؿ 
 الفرزدؽ: )الناس يا أبا عبد هللا قلواهم مع ، كسيوفهم مع بِب أمية(.

 كىنا يأيت التساؤؿ ا٤بر: ٤باذا ال تكوف القلوب كالسيوؼ يف ا٘باه كامد؟ 
 لكوف القوة كالنفوذ كاإلغراء كالسياط كالوعيد.كا١بواب: أف بِب أمية ٲب 
كىذه مالة يعاٌل فيها الكات  غياب التوافق كاالنسجاـ الذاتى يف داخلو كسببها  

ا٤بباشر فساد البيئة الثقافية فكرا ك٩بارسة، كدخوؿ الطفيليات الثقافية مقل ا٤بنافسة، 
ٌب ىبطت ثقافتو كأضحت كسيطرهتا على أكرب مسامات االنتشار يف عا٤بنا العريب ال

 على شفا مفرة من السقوط بعدما ٙبوؿ ا٤بثقف من عْب على السلطة إىل عْب للسلطة
ىذا الوضع فرخ لدينا كعلى سامات االنتشار صحافة كفضائيات ما تعارؼ  

البعض على تسميتهم ب "كٌتاب األمن"، كىم أكلئ  الذين يتولوف كرب ا٢بشد الشعىب 
 ير كالتنوَل كالتربير كالتزكير.عن طريق ا٣بداع كالتلخد

ىذا ا٤بوقف أصاب بعض الكتاب كبعض الرموز يف رجولتو، كقد ىبط بو مٌب  
أصبح مائع اإلرادة ليس يف موقف كامد فقط، بل أصبحت ىذه ا٤بيوعة عادة لو يف كل 
موقف، كقد تدٌل بالبعض ليصل إىل درؾ النفاؽ االجتماعي أك العقدم، كتل  مصيبة 

اإلنساف كل شئ مٌب نفسو. كماذا يتبقى لئلنساف إف خسر نفسو مٌب كإف  ٱبسر فيها 
 كس  الدنيا كلها.

كىكذا تتسلل دكائر ا٤بثبطات لتشل اإلرادة عن اٚباذ القرار الصحيح يف مواجهة  
 الباطل كمناصرة ا٢بقيقة يف الوقت ا٤بناس .
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قف ا٤بلخجل الٍب تتسب  يف ىذا ا٤بو  –ا١بهنمية  –كإذا تقصينا تل  الدكائر  
فسنجدىا قد اجتمعت كتللخصت كلها يف جزء من عبارة ا٢بديث الشريف... )الوىن( 

 الذم ىو.. )م  الدنيا... ككراىية ا٤بوت(.
 :خطر االنزالق النفسً 
كما مل يتدرب اإلنساف كيركض النفس كيوطنها دائما على أف تتحمل تبعات ا٢بق  

إف موقف ا٢بياد لن يدـك كسيزداد خطر كتكوف دائما معو كٔبانبو يف سامة الصراع، ف
الَبدد، كيلمع بريق ا٤بصاٌف أماـ النفس، فيثّب فيها لعاب ا٤بطامع، فتلثر جان  الباطل؛ 
كىنا ٰبدث االنزالؽ النفسي، كينتقل اإلنساف من مكاف ا٢بياد ليكوف مساندا للباطل، 

 .. كإما باطل.ألف ا٤بنطق يف طريف ا٤بعادلة ال يقبل التمييع كا٢بياد، فإما مق
أما موقف التميع أك ما يسمى با٢بياد البارد فهو موقف نظرم، ال يلبث أف  

يتحوؿ سريعا، كغالبا ما يكوف ىذا التحوؿ يف جان  الباطل كإف بقيت العاطفة 
 الداخلية ٛبيل إىل ا٢بق؛ ألف ا٤بثبطات كا٤بعوقات ذات أثر كبّب يف التأثّب على اإلرادة.

ت كا٤بثبطات جراثيم تشل اإلرادة كٙبوؿ بْب اإلنساف كبْب اٚباذ ك٤با كانت ا٤بعوقا 
القرار الصحيح. فإف القرآف الكرَل قد مسم ا٤بوقف مٌب ال يَبؾ ٦باال للَبدد كٛبييع 

 ا٤بواقف، فقاؿ تعاىل:
ؿي ) ًلكيمي اّلل ي رىب كيمي ا٢بٍىق  فىمىاذىا بػىٍعدى ا٢بٍىقًٌ ًإال  الض بلى  .(ِّ)يونس:  (فىذى
 إما أف يكوف اإلنساف مع هللا. كإما أف يكوف مع الشيطاف.ف

 فهما موقفاف ال ثالث ٥بما كمزباف ال ثالث ٥بما.
كاإلنساف كثّبا ما ٱبتلق األعذار لنفسو كي يربر ا٤بوقف ا٤بائع مٌب ال يظل طويبل  

ٙبت كطأة التأني  ككخز الضمّب، كمن ىنا ٙبدث عملية االنفبلؽ يف الذات اإلنسانية 
 تنشطر على نفسها.ك 

كمٌب يتبلشى اإلنساف ىذا ا٤بوقف ا٣بطّب البد لو أف ينحاز إىل ا٢بق من اللحظة  
األكىل كأف يتمس  بو كأف يتعص  لو كأف يدافع عنو كأف يكافح دكنو، كأال يَبؾ إرادتو 
للَبدد كالتميع يف مه  الريح ٛبيل معها ميث مالت كمن ىنا نفهم نفاسة عبارتْب من 

 النيب الكرَل صلى هللا عليو كسلم: توجيهات
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"ال تكونوا إمعة، تقولوف: إف أمسن الناس  :األكىل: قولو صلى هللا عليو كسلم 
أمسنا، كإف ظلموا ظلمنا، كلكن كطنوا أنفسكم إف أمسن الناس أف ٙبسنوا، كإف 

 أساءكا فبل تظلموا".
مستقل اإلرادة كالتوجيو النبوم ىنا يريد من اإلنساف أف يكوف مرا ال تابعا، 

 مستقل القرار.
"كال ٘بعل مصيبتنا يف  :أما الثانية:.. فهى قولو )صلى هللا عليو كسلم( يف دعائو 

 ديننا، كال ٘بعل الدنيا أكرب ٮبنا كال مبلغ علمنا "
 ترل ىل ىناؾ أبلغ يف ٙبرير اإلنساف من ىذا الكبلـ؟ 
النشطار كالتمزؽ أفضل كىل يوجد يف البياف العريب ما ٰبمى ذات اإلنساف من ا 

 من ىذه الدعوة...؟
 عندما ٱبوف الكات  كالرمز مبادئ قناعاتو يتحوؿ إىل تافو أك إىل ساقط. 

 تافو يرتفع كما ترتفع الفقاقيع.
 أك ساقط يرس  كما يرس  الطْب.

أما الشرفاء من الكتاب كالرموز، فيبقوف دائما على كالئهم لدينهم كمبادئهم،  
م رغبة، كال تقصيهم رىبة، فكلهم ٦باىد يبحث عن ا٢بق يف ٧بيط كمن مث فبل تدنيه

ا٢بق، يعلو تارة كيهبط أخرل.. أال كإف رجل ا٢بق ٤بثوب، إف سقط فلو أجر ا١بهاد، 
 كإف عبل فقد توجتو يد هللا.

 .(َٔ)الرـك )فىاٍصرًبٍ ًإف  كىٍعدى اّللً  مىقٌّ كىال يىٍستىلًخف ن  ى ال ًذينى ال ييوًقنيوفى(
الزبد سيذى  متما، كستبقى الكلمة النافعة كا٤بواقف الصادقة، كالشرفاء ربح  

كإف ٚبلت  بيعهم، فهم على كالئهم للحق كموعدىم مع هللا، يبقوف صابرين كصامدين،
 الدنيا كهتافت الساقطوف.
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 (*) اٌمبسة.. ػٕذِب خيزبس اٌصؼىد
الكات  مْب ٱبتار  اف:يف األسبوعْب ا٤باضيْب كتبت مقاال من جزأين ٙبت عنو 

مل أكن أتوقع أف تكوف ردكد أفعاؿ القراء يف تعليقاهتم على ا١بزء األخّب من  السقوط.
ـ اهذا ا٢بجم من ََُِ-َُ-ِٖا٤بقاؿ كىو الذل نشر يـو ا٣بميس ا٤باضى 

 اليض  ا٤بقدس.
ت فبْب اليأس ا٤بطبق كبريق األمل كبْب ا٤بديح كالثناء، كالعتاب كاللـو دارت تعليقا

كبرغم أف التعليقات تضمنت عتابا كصل إىل مد اللـو إال أهنا تستحق أف نقف  القراء.
 عندىا لسببْب:

 األكؿ: أف رأل القارئ ىو ا٤برآة الٌب تعكس صدؽ كلمات الكات  من عدمو. 
الثاٌل: أف تفاعل القارئ كانفعاالتو ٘باه ا٤بقاؿ ا٤بكتوب بقدر ما تعكس امتياجات  

بقدر ما تكوف معيارا صادقا للرباط الذم يربط بْب الكات  كقرائو، كما الواقع الثقايف، 
أف ىذه االنفعاالت كىذا التفاعل ٯبسد القاسم ا٤بشَبؾ يف الياية الكربل الٌب يعمل ٥با 

 كمن أجلها الكات  كالقارئ معا.
كلقد رأيت من خبلؿ تعليقات السادة القراء أهنم يرفضوف بشدة سقوط الكات ،  
نو ال بديل عن الصعود مهما كاف الثمن، كلذل  فقد آثرت بأف يقتسم قلم كيركف أ

الكات  كأقبلـ القراء أنفسهم ىذا ا٤بقاؿ، على أف تكوف البداية منهم ك٥بم، فهم ٥با 
 أىل، كاها أمق كأكىل.

كليسمح ىل القارئ الكرَل أف أعرض بعض النماذج من التعليقات كما ىي، كمٌب 
 وية،"غّب مقصودة بالطبع" كأف أعق  عليها يف هناية ا٤بقاؿ.ٗبا فيها من أخطاء لي

فاألستاذ فارس" يرل أنو "ليس لدينا كتابا كال مثقفْب كال صحفيْب كال مذيعْب كال  
 إعبلميْب كال مكاـ" بل إمعات مرتزقة أرزقية مرتشوف".

 كنكتفى من تعليقو اهذا القدر.

                                                 
 ـََُِ – ُُ - ْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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تبلؼ ىف الرأل ال يفسد ىف الود أما األستاذة ماجدة من أمريكا فَبل أف االخ 
قضية، كأف )ا٢بفاظ على ا٢بق كا٤ببادئ لو ٜبن، كالكات  أك غّبه ليس عندىم 
االستعداد للتضحية، كلكن البد من الوقوؼ مع ا٢بق مهما كاف الثمن، كذل  نوع من 
ا١بهاد كا٢بمد هلل، أما الكات  كأمثالو فهو إنساف غّب سول طا٤با رضى أف يكوف إمعة 

ف يكوف عبدا إلنساف كعبدا لدينار قوال كعمبل كلن ٯبد الرامة كال السكينة كأ
 كالطمأنينة ىف مياتو.

الدكتور سامر إ٠باعيل: أستأذف يف أف ٱبتلف مع الكات  كيرل أف موقف التميع  
أكا٢بياد البارد ال يلبث أف يتحوؿ يف جان  الباطل، كإف بقيت العاطفة الداخلية ٛبيل 

ل أف ىذا الكبلـ ينطبق على بعض الكتاب ٩بن يعرفوف ا٢بق، لكن فيو إىل ا٢بق، كير 
فريق كبّب جدا مكاية ا٢بق دل مش كاردة لو على باؿ أصبل، ىو تشبع بالباطل كعايش 
عليو، تفتكر ده عنده ضمّب يلنبو أصبل؟ كمع األسف يادكتور ا١بماعة دكؿ كتّب 

العامل العريب كلو، كلذل  أقَبح أف  كمسيطرين على ا١برايد الكربل كملسسات الثقافة يف
 تكت  دراسة موؿ ىذه الظاىرة كما كعدت ككما كاف يفعل ا٤برمـو أنور ا١بندل.

األستاذ رأفت عمار يرل أف تراثنا ٩بلوء بشلخصيات عظيمة،كاألىم أال نفقد الثقة  
 يف علمائنا، كإذا كاف العلماء الر٠بيوف يتحرجوف فإف غّبىم يصدع با٢بق كال يهاب
أمدا، على كل ماؿ فرج هللا قري ، كا٢بق لن يعدـ أتباعو أبدا كالفرزدؽ كصف األقزاـ 
كا٤بهزكمْب، ككبلمو كاف مقيقي لكن كاف يف اجملتمع من يقوؿ ا٢بق كينطق بو يف مواجهة 
ا٢بكاـ، كفيو ٭باذج كثّبة من العلماء اجملاىدين مثل العز بن عبد السبلـ كابن تيمية 

 منبل كغّبىم، كإف مل يكونوا ٝبيعا يف عصر كامد.كاإلماـ أٞبد بن 
األستاذ كامل على يلومُب ألنُب قلبت عليو ا٤بواجع كما يقوؿ، كيرل أف بطش  

ا٢باكم كسطوتو كاستبامة أعراضنا فقتلوا فينا الرجولة كالنلخوة، ككل من ٫بسبو رجل 
ألة كلها كنتلمس منو الضوء نكتشف بعد أنو كىم، كرجل من رجاؿ السلطة، كا٤بس

ضح  على الذقوف ك٫بن معشر السذج بلعنا الطعم، أما الشرفاء فقد ثبطت ٮبتهم 
أماـ البطش مع خزالننا فرضينا بالدنية كأخذنا ٗببدأ التقية كلؤلسف مل نتمتع اها، بل زاد 
ىواننا كزاد بطش ا٤بستبد، مٌب ضاعت بوصلتنا كتاه منا الطريق، كأظلمت مياتنا فبل 

بلح مأموؿ كأصبح ا٤بوت رامة من كل شر سا٧ب  هللا قلبت علينا أمل يرجى أك إص
 ا٤بواجع.
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تعليق آخر باسم احملَـب كٙبت عنواف نفاؽ كرياء كأقبلـ كسيوؼ يقوؿ صامبو:   
الفرزدؽ أراد أف يقوؿ إف الناس منافقْب ألهنم بالنتيجو سينحازكف ليزيد النفاؽ كالرياء 

أك التدخل السريع أك التدخل االستئصايل أك  كشيوخ السلطاف كمراسو ككتاب التلخدير
ارمي كرا ظهرؾ أك طبيعة الشع  ا٢بلوة ا٤بصاب اها كىي النسياف ا٤بلسس للزىاٲبر 
كالعمى كالطرش، كال تنسى عمليات اإلسقاط الٍب ال تسمح بتوبو اك صحوة بل ارهتاف 

 الفكاؾ منو.كا٫بطاط كاستعباد بل امتقار، إنو جحر الض  من دخلو ال ميلة لو من 
أما الدكتور عبد السبلـ فقد كجو رسالتو إىل األخ احملَـب كإىل األخ كامل على  
 قائبل:

أنا متفائل جدا كهللا، كأٛبُب من اإلخوة أال يسيطر اليأس عليهم فلحظات الظبلـ 
أشد ما تكوف قرب طلوع الفجر، فبل يصح أف نيأس،ككجود ىلالء الكتاب يبشر بكل 

كمتابع جملموعة من كتااها كيكفيهم أهنم فضحوا تسلط  ا٤بصريوف٤با تنشره خّب، أنا متابع 
الكنيسة كفضحوا موقف السلطة، ٲبكن تكوف النتيجة مل تظهر بعد، لكنها بالتأكيد 
ستحدث، ا٤بهم أف نصر على ا٤بوقف كا٤بقاكمة كعلى أف نكوف دائما مع الكتاب 

نا كمل يعد يف مقدكر االستبداد أف ٰبج  الشرفاء كا٢بمد هلل أفكارىم ككتاباهتم تصل إلي
 الرأم ا٢بر.
األخت أمل من مصر طالبتنا قائلة أركا هللا تعاىل من أنفسكم عزمنا على  

الطاعو؛كال ٘بعلوا أرخص شىءو ىف اليد طاعة هللا، كقالت إف ىذه الكلمات جاءت على 
 لساف الرائع شيلخنا ا١بليل ماـز صبلح أبو إ٠باعيل:

كفعل ا٢بق طاعةن هلل؛ كمىن يتق هللا ٯبعل لو ٨برجا ليس فقط بل  العـز على قوؿ
كيرزقو من ميث الٰبتس  أل أف الطاعة ٥با ٜبن فادح ٯبد مىن يدفعو من ا٣بالق كعدان 
رجو من تبعات دفع الثمن بل كيعوضو خّبان خارج نطاؽ ا٢بسابات  قاطعان بأف ٱبي

ه ذل  على الوقوؼ ىف كجو الظلم كاألسباب؛ لو آمن كل كات  اهذه اآلية مقا ٢بفىز  
كالفساد؛ فالصحفى كالرب٤باٌل ٦بدل أٞبد مسْب ىف السجن منذ سنتْب؛ ألنو أصر  على  
كشف الفساد كعـز على كسر مصار غزة كسافر إليها؛ كدفع الثمن مريتو؛ كسنرل 

 رزؽ هللا لو قريبنا.
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اف لو أجر ا١بهاد إف أما د. ربيع سبلـ فيقتبس من ا٤بقاؿ كيقوؿ: العز كلو ٤بن ك 
سقط، كإف عبل فقد توجتو يد هللا كال مرج على فضلو، شكرا ل  أخي ا٢ببي ، كسلم 
قلم  كأنت منهم،الشرفاء من الكتاب،قلة قلية يف ىذا الزمن، كلكنهم ٲبلكوف 
بصدقهم التأثّب يف القلوب كالعقوؿ، كعلى كل ماؿ فأىل ا٣بّب دائما قلة، كلكنهم قلة 

ة، كعْب هللا ترعاىم كترعى جهودىم، ككما يقوؿ كاتبنا الرائع فهم يبقوف مباركة كميمون
على كالئهم لدينهم كمبادئهم، كمن مث فبل تدنيهم رغبة، كال تقصيهم رىبة، فكلهم 
٦باىد يبحث عن ا٢بق يف ٧بيط ا٢بق، يعلو تارة كيهبط أخرل.. أال كإف رجل ا٢بق 

 د توجتو يد هللا.٤بثوب، إف سقط فلو أجر ا١بهاد، كإف عبل فق
كلفت نظرل عتاب للدكتورة مناؿ عثماف كصل إىل مد توجيو اللـو ىل كألمثاىل  

من الكتاب،كنستأذف القارئ الكرَل أف نعرض تعليقها كامبل كالذل كرد يف ثبلث 
فقرات، فقط سنحذؼ أ٠باء من قالت يف رسالتها "إهنم خدعوىا. كىذا ىو نص 

 الرسالة:
أنا متحسرة كأكجو اللـو ٥بذا الكات ، أين كنت أنت منذ تقوؿ د. مناؿ عثماف: 

؟  زمن؟ ٤باذا مل نقرأ ل  من قبل؟ كىل كنت مع الساكتْب الصامتْب الذين تلومهم اليـو
أنا ال أظلم  كال أماكم ، لكُب أعاتب  كأمثال  على اليياب عن السامة، أنتم مل 

ار الشعارات ليلعبوا بالناس كيلوثوا تَبكوىا فقط، أنتم تركتموىا للدجالْب كا٤بلخادعْب ك٘ب
أفكارىم، كيركضوىم كما تركض البهائم كا٢بيوانات؟ أنا متحسرة على الزمن الذل ضاع 
من أعمارنا يف قراءة التفاىات، رٗبا يكوف لكم عذر، لكن السامة ظلت فارغة ٤بدة 

 طويلة لينعق فيها البـو كاليرباف فبل تيض .
ضحايا التهريج الثقاىف، أدركنا ملخرا أنو فيو شئ تاٌل أنا كأمثاىل كمن ىم يف سُب  

كفيو ثقافة أخرل كفيو ناس بتفكر بشكل صح بس فات من العمر كتّب كا٤بيداف 
اإلعبلمى فارغ، ملخرا تعرفنا على عامل آخر كعتا ى على الكتاب احملَبمْب ٤باذ مل يقاكموا 

ى مل نتعرؼ على د. عمارة كالعوا الشر كينشركا كتاباهتم ا١بادة؟ أنا مثبل كبعض زميبلت
ككٝباؿ سلطاف ك٧بمود سلطاف كمضرت  إال يف أزمة الكنيسة؟ كنت فْب من قبل كده، 

 فبل تيض  مُب أرجوؾ.
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أستكمل مديثى كعتا ى عليكم، أنا ٧بتاجة أكت  ماجات كثّبة، على كل ماؿ  
اىل ىو: ٤باذا سلاىل للكات  احملَـب كلكل الكتاب أصحاب الرسالة كالقلم النظيف سل 

تركتونا لػػ.............ك......... كٝباعة فتول األمبلـ كاألبراج، كذكرت ا٠بْب ىنا يف 
الفراغ ا٤بَبكؾ بينما غاب الفكر األصيل؟ أنا غضبانة ألنُب خدعت كاضح  علي  بعدما 
تعرفت على الكتاب ا٢بققيْب، فبل تيض  مُب أرجوؾ، كياريت تقٌدر موقف سيدة  

أهنا مثقفة جملرد مصو٥با على شهادة علمية؛ ألف الساعات الٌب قضيتها يف كانت تظن 
 الثقافة ا٥بابطة تعمل شهادة دكتوراة.

رسالة أخرل كصلتُب على بريدم ا٣باص من الصديق األكادٲبي األدي  كالطبي  
ا٤برموؽ األستاذ الدكتور ٝباؿ طاشكندل ٞبلت إلينا ٙبليبل آخر يتوافق ٛباما مع ٙبليل 

 دكتور سامر إ٠باعيل.ال
مضموف الرسالتْب يرل أف عملية الصراع بْب العقل كالقل  كقرار اإلرادة ذل  
ٰبدث يف داخل نفسية الكتاب كليس يف داخل نفسية الكتبة كمن مث فهنال  فرؽ بْب 

 الكتاب كالكتبة، يقوؿ الدكتور ٝباؿ طاشكندل"
إدراؾ، سأؿ أمدىم كاتبا الكات  ٱبتار السقوط...نعم إنو عمل باختيار ككعي ك 

ىو "رمز" يف عامل الثقافة متعجبا من تزكيره للتاريخ كا٢بقائق الثابتة يف كتاب ىو مرجع 
 يرجع الناس إليو، فقاؿ كبكل إصرار على تزكيره.....يا عم خلينا نأكل عيش!

ا٤بعوقات كا٤بثبطات عادة ىي كقود ألىل العلم كالفكر كالثقافة األصليْب منهم 
عند غّبىم ٩بن ٲبلكوف أدكات الكتابة فقط كلكن ٥بم عقوؿ ببل فكر كقلوب  أما فقط

ببل م  كيفتقدكف، بل ال يعرفوف، معُب اإلرادة الٍب اها تتلخذ ا٤بواقف، فهلالء كتبة 
 كليسوا كتابا!

ىم من ٛبلى عليهم معاٍل ا٢بركؼ قبل ر٠بها، كٛبلى عليهم بنات األفكار قبل 
مراك  أقبلمهم كباختيارىم ٤بن ىم لو خاضعوف ك١بود  صياغتها، كىم من سلموا دفة

 عطائو يتوسلوف.
الكات  األصلي ىو الذم ليس ٢بركؼ كلماتو ٜبن؛ ألهنا مركؼ مرة كليس للحر 
ٜبن يف سوؽ العبيد كالنلخاسة، كىو الذم ال تيريو "جوائز" كٮبية ك ال ألقاب تزكير 

 ٢بقيقي.كخداع كال شهرة يف عامل الفضاء االفَباضي كليس ا
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كتبة ىذا الزمن ىم من مؤلكا ٠باءه كأرضو بعفن مرب مركفهم، كال أرل أم عراؾ 
مقيقي بْب أفكارىم كعواطفهم كمواقفهم، بل ىم من توافقت ىذه الثبلثية ا٤بقدسة عند 
غّبىم، مع أفكار كعواطف كمواقف أسيادىم من ا٤بتحكمْب يف مصائر أمتنا مٌب 

  أعلمتستمر دٲبومتهم إىل مْب. كهللا
ىذه عينة من تعليقات القراء تعكس بصدؽ ا٢بالة النفسية الٌب يعيشها ا٤بواطن  

العر ى يف منطقتنا، مياؿ ما ٰبيط بو من أكضاع، كىى مالة تَبدد بْب الشعور باليأس 
 كالشعور باليدر، كبقية من التعليقات ٙبمل بشائر األمل.

داف ا٤بصداقية كالثقة من قارئ  الشعور باليأس أك باليدر مبعثهما كامد، كىو فق 
كاف ينتظر من كاتبو أف يدافع عنو، كأف يتبُب قضاياه كمقوقو الفكرية كالثقافية 
كاالجتماعية، يف مواجهة سلطات غامشة تسيطر على عا٤بنا العريب كلو ك٘بتاح كل يـو 
الـ مقوقو كهتدر كل يـو كرامتو، فإذا اهذا الكات  ٱبدر بقلمو كيف أسلوب غّب نظيف آ

كمعاناة قارئو، كبدال من أف يفضح من اغتص  مقوقو كأىدر كرامتو كيشهر قلمو 
السَبداد مقوؽ ا٤بواطن الضائعة، ينحاز إىل السلطة كيربر تصرفاهتا كغشومتها كيكت  
تربيرا كتزكيرا، أك يهرب من ا٤بواجهة كيتجو إىل سامة الضعيف ا٤بسلوب كا٤بقهور فيلهيو 

دغدغة شهواتو كعواطفو، كينقلو عرب خطاب ال يعرؼ من عن مقو كٱبدر إرادتو ب
صفات اإلنساف غّب خصائص الذكورة كاألنوثة إىل عامل ا٢بس الرخيص، كىوعامل تيي  
فيو ا٤ببادئ كالقيم كامتياجات اإلنساف الركمية كاألخبلقية كال يتمحور فيو نشاط ا٤برء 

عليقات اإلخوة األستاذ كامل، إال موؿ الطعاـ كا١بنس، كلعل ىذا ىو ما أشارت إليو ت
كتعليق آخر باسم احملَـب ٙبت عنواف نفاؽ كرياء كأقبلـ كسيوؼ، ككذل  تعليق الكرٲبة 

 الياضبة الدكتورة مناؿ عثماف.
غض  السادة القراء ىنا مربر كمقدر كمقدس؛ ألنو غض  من عرؼ أنو خيدًعى ٩بن  

 يكتبوف.كضع فيهم ثقتو كمنحهم كقتو كطوع عقلو ككجدانو ٤با 
رسالة األكادٲبي ا٤برموؽ األدي  كالطبي  األستاذ الدكتور طاشكندل كالدكتور  

 سامر إ٠باعيل لفتت أبصارنا كبصائرنا أيضا لفارؽ جوىرل بْب الكت اب كالكتىبىة.
مضموف الرسالتْب يرفض اختيار السقوط للكتاب، بينما يوافق من البداية على  

 سقوط الكتبة.
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تاب قلة كما اشار الدكتور ربيع سبلـ يف تعليقو بينما الكتبة ا٤بشكلة أف الك 
ٲبؤلكف سامات الصحافة كالفضائيات، كيصدر عنهم كثّب من الدخاف ٰبج  الرؤية 

 كيزكم األنوؼ كٰبدث طنينا يشبو طنْب الذباب ا٥بائج.
العملة الرديئة بطبيعتها تطرد العملة الصحيحة من األسواؽ كتفسد عبلقات  
بْب البشر، كىذا ما تفعلو الثقافة ا٤بيشوشة يف عقوؿ ا١بماىّب.إهنا تفعل بالعقوؿ التعامل 

ما يفعلو الطعاـ ا٤بسمـو با١بسد مْب يتناكلو اإلنساف الصحيح فيعتل كٱبتل كرٗبا ٲبوت 
 على الفور، كالرىاف ىنا على مناعة القراء كقدرهتم على الفرز كاليربلة.

ا٤بقاؿ السابق:أف الكات  عندما ٱبتار السقوط " فإف  أًذٌكر ىنا ٗبا قلتو ككتبتو يف 
جنايتو ليست على نفسو فقط، بل على كل الذين يقرءكف لو كيتأثركف بو كيثقوف فيو، 
كمن مث يسقط من عْب هللا أكال، مث ييذى  هللا اهاءى كلماتو من عقوؿ ا٣ببلئق، كلو كاف 

 ٲبل  عبقرية العقاد كمواى  شكسبّب.
: أف خطيئة الكات  كجنايتو األكرب مْب تصور أنو بربيق كلماتو كأضيف ىنا الي  ـو

كمعسوؿ خطابو كدغدغتو لعواطف القارئ مينا كشهواتو أميانا ٲبكن أف ٱبدع القارئ 
طوؿ الوقت، كأف ا٤بلخدرات الفكرية كالثقافية الٌب ييطى اها عقوؿ القراء ستبقى أبدا، 

 تستيرؽ زمنا يطوؿ. كأف عملية االستفاقة من تل  الييبوبة رٗبا
خطيئة الكات  ىنا ال تنحصر فقط يف خداع القارئ كا٤بتلقى للكلمة مقركءة   

كانت أك مسموعة كمرئية، كإ٭با تتعدل ذل  لتلخلق أنواعا من القناعات الزائفة، ٙبشد 
ٝباىّب الناس يف جان  الباطل، كتولد قناعات سلبية ترضى بالواقع ا٤بر كتقبل ا٣بنوع 

ذؿ، ك٘بعل من عملية التييّب كالنهضة أمرا مستحيل ا٤بناؿ، كمن مث ٚبرج كا٣بضوع كال
جناية الكات  من نطاقها الفردل لتصبح جناية اجتماعية كأخبلقية يف مق األمة 

 بكاملها.
القارئ كا٤بتلقى للكلمة عندما يكتشف ذل  فمن مقو أف يوجو اللـو كأف ييض   

فية مرة سقطت ٔبدارة كتبْب خيانتها ٤ببادئ كيثور؛ ألف ما كاف يعتقد أهنم رموز ثقا
 كشعارات طا٤با صدعت اها رؤكس القراء كمؤلت اها صفحات ا١برائد كاجملبلت.

 تعليقات القراء ىنا ٯب  أف ٙبَـب ألهنا تعبّب عن رد فعل لشرٰبة كرٲبة. 
مستهدفة، كثقت يف شرؼ كاتبها، كمنحت قلمو ككلماتو كقتا ٜبينا من مياهتا، 

 ما كجد الكات  أمدا ٱباطبو أك يكت  لو. كلوالىا
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 قرارات الكات  يف خياره الثقاىف ىى الٌب ٙبدد أين سيقف كمع من؟ 
 كىذا مديث يتصل ٗبنطلق الكات  كغاية قلمو ككلماتو،

 كذل  ىو عنواف ٤بقالنا القادـ إف شاء هللا.
سادة منطلق الكات  كغاية قلمو ككلماتو يتصل أيضا بصميم ما نناقشو مع ال 

 القراء كنتحاكر فيو.
قرأت بعناية كاىتماـ تعليقات القراء، كأمس  أهنم يف أكؿ استبياف قرركا أف  

 ينحازكا إىل الكات  ال إىل الكتبة، كأف ٱبتاركا الصمود كالصعود،
الشكر ا١بزيل للجميع قراء كمعلقْب على كعيهم كإداراكهم العايل كالذل  

قبل أف أهني ا٤بقاؿ أف أجي  ىنا عن سلاؿ طرمتو  استفدت منو شلخصيا، غّب أٌل أريد
الكرٲبة الياضبة الدكتورة مناؿ عثماف قائلة "أين كنت أنت كأمثال  من قبل؟ ىل كنت 

؟  مع الساكتْب الذين تلومهم اليـو
كبالطبع فلست مفوضا أف أجي  عن أمثاىل ٩بن توجو ٥بم السلاؿ، كما أنُب ال  

ة الٌب ىي مل  للقارئ كمده ٕبديث عن نفسى كأين  أمل  أف أشيل ىذه ا٤بسامة ا٢بر 
 كنت من قبل.

كل ما أستطيع قولو كالتأكيد عليو أنُب ٕبمد هللا مل أكن مع الساكتْب، كبفضلو   
كسَبه أيضا لن أكوف يوما ضمن الشياطْب ا٣برس.فاطمئُب يا عزيزتى. فسأظل ضمن 

 الكت اب ال مع الكتبة.
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  (*) .. واٌفدش اٌصبدقادلصشَىْ
القلم ا٢بر يرتبط ا٢برؼ فيو بقدسية ا٢بقيقة فبل ٰبيد عنها، كما ترتبط الكلمة فيو 
بإنصاؼ ا٤بظلـو كالدفاع عنو، ىذا ا٤بوقف ٯبعل الكات  يف موقع القاضى الذل يعشق 

 العدالة كيرل أف ٙبقيقها ىو مقصد القانوف كغايتو
را كييشى كالكات  ٱبوف أمانة القلم مْب ينحرؼ بالكلمة ليكت  زك  

 فجورا،فيضرب اجملتمع ٗبعوؿ ا٥بدـ كينحاز ال للحقيقة، كإ٭با ألىواء من يدفع أكثر.
ا٤بثقف ىنا يتحوؿ إىل "بياع " ٙبت طل  "الزبوف" كمن ىنا يكوف قد اختار  

يناير ٙبولت أقبلمهم ككتاباهتم إىل سلعة  ِٓالسقوط ٔبدارة، كبعض الكتاب بعد ثورة 
 يف مزاد خسيس.

لدل الكات  ا٤بلتـز أخبلقيا ككطنيا ليست نزىة ترفيهية، كإ٭با ىى التزاـ  الكتابة 
٘باه ا٢بق يوج  علي  أف تلدل كاجب  كلو بتوجع من النوع ا٤بلمل، لكنو لذيذ، أشبو 
بإمساس كالدة ا٢بامل مْب يستطي  ٠بعها صرخات ضيف جديد ٞبلت فيو كانتظرت 

و ع كتابتو بكلماتو كمركفو تلتقى فيها ٦بيئو تسعة أشهر، مولود الكات  ىنا ىو موض
باآلخرين يف متعة من نوع خاص ىى صحبة كصداقة ا٢بركؼ كالكلمات الٌب تشكل 
مول  ٦بتمعا ال ٰباكي  فقط كإ٭با يشاغ  كٱبتلف كيتعارؾ أميانا مع  كأنو العاشق 

 الييور، كلكنو ال يلبث أف يعود إلي  كيعانق قلب  ككجدان .
لكات  مْب يوثق فكرتو يف عقوؿ قرائو كٯبد ٥با يف عامل ٢بظات الفرح لدل ا 

 ا٢بقيقة أنصارا كأعوانا.
القهر كالنفى كا٤بصادرة كاإلبعاد كسائل ا٤بستبد يف كتم أصوات األمرار كمرؽ  
 أكراقهم.
مفردات الكات  ىى قذائفو الٌب توجو سهاـ نقدىا للحاكم كماشيتو كٙباكم يف  

جيبة الٌب تنفى كجود أل مشاكل كأف كل شئ على ما جسارة خياراهتم السياسية الع
يراـ، كأف الوطن ليس ٧بتبل امتبلال داخليا كال فاقدا للسيادة أصبل، ىنا تكوف ا٢بركؼ 

                                                 
 ـَُُِ - ُُ - ِْ(، يـو ا٤بصريوفيفة ))*( نيشر يف صح
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كسيلة تفضح مواقفو كتكشف مواقعو يف ا٣بيارات البلهاء كدكره يف تكريس ىذه 
 ا٤بفاىيم ا٤بضللة.

ستمرار مالة االستبلب، كاليربة ثبلثية ا٤بتاع  كا٤بصاع  كالٌب تتمثل يف ا 
الثقافية يف ٦بملها، كالشعور بالظلم يف أمط ٘بلياتو، ىذه الثبلثية ٚبلق أزمة لدل 
الكات  كتطرح عليو السلاؿ الثقايف الشاؽ "كيف يولد ا٤بصل الواقى من رمم الواقع 

العاـ ا٤بلمل؟"، كيف البحث عن إجابة عرب ٧بيط ا٢بركؼ يتداخل اإلمساس ا٣باص با٥بم 
كٛبتزج ركح الكات  بوجع الواقع القاسى فتتمرد مركفو على ىذا الواقع كيتولد لديو 
اإلصرار على اليوص كالبحث فيو عن كسائل اإلغاثة كاإلنقاذ من داخلو كليس من 

 ا٣بارج.
كلمات الكات  ا٤بلتـز أخبلقيا ككطنيا كمركفو النبيلة تتحوؿ إىل سواعد عفية   

من الدجى، كتفرؽ بالوعى بْب الفجر الصادؽ كالوىم ا٤بريح،  كقوية تشد لنا الصباح
 كتدرؾ طبيعة العركة الوثقى بْب ا٣برب الصادؽ كالقوؿ الصادؽ كالوعد الصادؽ.

كما تكشف طبيعة ا٣بداع بْب الفجر ا٣بادع كا٣برب الكاذب كالقوؿ الباطل، كأهنا  
 كلها تشكل معاكؿ الغتياؿ ا٢بقيقة كتضليل الناس.

الكاذب ىو لوف من االدعاء ينس  لبعض الناس بيرض الدعاية اإلٯبابية كا٣برب  
 أك السلبية،الدعاية اإلٯبابية.

كاألخبارالكاذبة ٗبا تضمنتو من نوعى الدعاية االٯبابية كالسلبية انتشرت بكثرة  
 خبلؿ العقود الثبلثة ا٤باضية مٌب تسببت يف إفساد الذكؽ العاـ كبشكل ٨بيف.

جنايتو األكرب مْب يتصور أنو بربيق كلماتو كمعسوؿ خطابو خطيئة الكات  ك  
كدغدغتو لعواطف القارئ مينا كشهواتو أميانا ٲبكن أف ٱبدع القارئ طوؿ الوقت، كأف 
ا٤بلخدرات الفكرية كالثقافية الٌب ييطى اها عقوؿ القراء ستبقى أبدا، كأف عملية 

 ن مث فهو يف أماف.االستفاقة من تل  الييبوبة رٗبا تستيرؽ زمنا يطوؿ كم
كقد استطاع النظاـ السابق عن طريق بعض كتابو "كىم مثقفوف ٙبت الطل  " أف  

ٯبند فرقا من الكتبة عن طريق أجهزة أمن الدكلة يف كربيات الصحف كاجملبلت القومية،  
كانت مهمتهم األساسية ليس فقط تربير الكذب كتسويقو كإ٭با اختبلقو كٛبريره بْب 
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الدليل عليو عن طريق استعماؿ التكنولوجيا ا٢بديثة كالفيديو كالفتوشوب الناس كإقامة 
 كغّبه.
ىذا الوضع فرخ لدينا يف مصر خاصة كيف عا٤بنا العريب عموما كعلى سامات  

االنتشار صحافة كفضائيات تعارؼ البعض على تسميتهم بػ "كٌتاب األمن"، كىم أكلئ  
 ا٣بداع كالتلخدير كالتنوَل كالتربير كالتزكير.الذين يتولوف كرب ا٢بشد الشعىب عن طريق 

 كىناؾ موادث أربعة شهّبة يف ىذا ا٤بوضوع تشكل فضائح العصر. 
األكىل: صورة مل تكن أصلية كإ٭با مت إخضاعها للتعديل بفضل برنامج "فوتوشوب"  

إلظهار الرئيس مسِب مبارؾ كىو يف غاية ا٢بيوية كالنشاط يتصدر القادة اآلخرين يف 
على  ،ـََُِسبتمرب  ُْفاكضات كٲبشى أمامهم كىم خلفو، كقد نيشرت الثبلثاء ا٤ب

صفحة إمدل ا١برائد ا٤بصرية، ككانت ىذه "سقطة مهنية" أك "فضيحة" الصحيفة، 
كٖباصة أف الصورة األصلية ظهرت على باقي كسائل اإلعبلـ الدكلية. كأظهرت ا٢بقيقة 

 شى متعثرا.أف الرئيس كاف خلفهم كليس أمامهم ككاف ٲب
الفضيحة الثانية: ككانت لكرٲبة الدكتور ٧بمد الربادعى مْب أراد النظاـ أف يشوه  

صورتو فأماؿ عليو أمد كبلبو الضالة فنقل إىل الناس صورة ٨بتلقة لكرٲبتو با٤بايوه مع 
 االدعاء بأهنا متزكجة من غّب مسلم.

سياسة فقط، كإ٭با تعامل اإلمعاف يف التزكير مل يقف عند رموز ا٢باضر يف عامل ال 
بنفس القدر من اإلىانة لعقلية ا٤بواطن ا٤بصرل مع رموز سابقة شهد ٥با التاريخ بالنزاىة 

 كالتجرد كالوطنية
الفضيحة الثالثة، ككانت منذ فَبة ليست بعيدة مْب كظف النظاـ السابق ككجهت  

بواب لييتاؿ أجهزة أمن الدكلة أمد كتاب السيناريست ا٤بعركفْب كفتحت لو كل األ
ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب أك ما كاف يطلق عليها ب"احملظورة" اغتياال معنويا، كاعتكف 
الرجل كأطلق العناف ٣بيالو ٙبت تأثّب الدخاف األزرؽ ليصوؿ يف أعراض ا١بماعة كٯبوؿ، 
كيلصق اها شر األكاذي  باختبلؽ أمداث كمكايات مل تقع، ك٤با راجعو بعض ا٤بلرخْب 

أنا كمبدع ا٤بسلسل كانت إجابتو مل ٰبدث كمل يقع من تل  الرموز الٌب تناك٥با بأف ذل  
 ٯب  أف تكوف ىل رؤيٌب ا٣باصة كبصمٌب ك٤بسٌب الفنية.
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ا٤بذكور اهذا الكبلـ يلسس لنظرية يف الكذب كليست يف الفن كال مٌب يف أدب  
اآلخرين، كأنو من مق  ا٣بياؿ ا١بامح، كمل يقل اها أمد من األدباء ال يف األكلْب كال يف

 ا٤ببدع يف نظره أف يكذب على خلق هللا كييتاؿ ا٢بقيقة.
أما آخر الفضائح األربعة فهى كثيقة د.على السلمى كمٍن ىم خلفو، ميث يضع  

من ال يستحق كصاية على شع  بكاملو، كيصادر بوثيقة العار مق بر٤باف مل ينتلخ  
يعرفو كل فقهاء القانوف يف العامل كلو، كال يوجد بعد، مث إهنا ٚبَبع كتبتدع شيئا جديدا ال 

 لو يف كل دساتّب العامل شبيو أك نظّب، فليس ىنال  شئ يسمى يف عرؼ فقهاء القوانْب
" الوثيقة ٔبان  أهنا بدعة جديدة تسجل لصامبها  كالدساتّب "مبادئ فوؽ الدستورية

ق راح ضحيتو مٌب كتابة كرباعة اخَباع لصناعة الدكتاتور، كادت أف ٙبوؿ مصر إىل مري
قتيبل كأكثر من ألف جريح، ٔبان  ذل  فهى فتنة كشفت عوار  َّىذه السطور قرابة 

كعجز كسر تباطل كتواطل اجمللس العسكرل، كفضحت البنية الثقافية لدل كثّبمن 
الكتبة ٩بن ٰبسبوف من الفلوؿ الثقافية، كمواقف ىلالء كأكلئ  فضحت منظومة القيم 

 يف مقدمتها قيمة ا٢برية ذاهتا.الٌب ٙبكمهم ك 
ٝبوع الشع  ا٤بصرم مل كلن هتتز ثقتهم يف جيشهم، فهو يف الوجداف ا١بمعى  

لكل ا٤بصريْب ا٢بارس األمْب ٤بصاٌف الوطن العليا، لكن مالة اليض  ا٤بربر من الشع  
ا٤بصرل موجهة ضد النلخبة ا٢باكمة بعدما انكشفت ا٢بقائق ٗبمارسات الشرطة مع 

لثورة يف ميداف التحرير،ميث ظهر أف ثقافة االستبداد كالقمع مل تتيّب، كأف ضحايا ا
يناير، كاعتبار ثورتو ٦برد موجة  ِٓالطمع يف فرزنة الثورة كالعودة بالشع  ٤با قبل 

 غض  كامتجاج كليست ثورة.
ٝبوع الشع  ىنا من مقها أف تيض ، كغضبها مقدر كمقدس؛ ألنو غض  مىن 

ن كضع فيهم ثقتو كرآىم سنده،كشكر ٥بم مواقفهم، كأراد أف ٱبلد أدرؾ بأنو خيدًعى ٩ب
 تارٱبهم،كمنحهم كقتو كطوع عقلو ككجدانو ٤با يقولوف.

اليري  أف الفضائح األربعة، كاألخّبة منها بالذات كالٌب تسببت يف ا٢بريق  
 ا٤بشتعل اآلف يف ميداف التحرير كجدت من الكتاب من يدافع عنها.

نا ال تنحصر فقط يف خداع القارئ كا٤بتلقى للكلمة مقركءة  خطيئة الكات  ى 
كانت أك مسموعة كمرئية، كإ٭با تتعدل ذل  لتلخلق أنواعا من القناعات الزائفة، ٙبشد 
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ٝباىّب الناس يف جان  الباطل، كتولد قناعات سلبية ترضى بالواقع ا٤بر كتقبل ا٣بنوع 
أمرا مستحيل ا٤بناؿ، كمن مث ٚبرج  كا٣بضوع كالذؿ، ك٘بعل من عملية التييّب كالنهضة

جناية الكات  من نطاقها الفردل لتصبح جناية اجتماعية كأخبلقية يف مق األمة 
 بكاملها.
، كال يتجاىل  ِٓكشع  عرؼ طريقو بعد   ا٤بصريوف  يناير كلن ٱبدع بعد اليـو

 ذل  إال أكلئ  الذين ال يعقلوف
قفت ٔبوارىم كضمت من كموقع إخبارل تبنت قضايا الناس كك   ا٤بصريوفك  

الكتاب الشرفاء فريقا سلخر قلمو كمركفو لقضاياىم كالنيل ٩بن ظلمهم كسل  مقوقهم 
 رغم ا٤بلخاطر كالتبعات.

كىا ىى اليـو تصدر مطبوعة كرقية لتلىب رغبة كل ا٤بصريْب الشرفاء الذين  
م يتعشقوف الكلمة الصادقة كا٤بلخلصة، كيلمنوف بطهارة ا٢برؼ ا٤بضيئ كبأف القل

 الصادؽ أقول من ألف قذيفة
إىل كل ا٤بصريْب شعبا كقراء الذين يعرفوف للكلمة قيمتها كمعناىا كيدركوف من  

 خبلؿ أثرىا أهنا ٚبلق موقفا كٙبدد دكرا كتشكل ضيطا كتضيئ طريقا.
إىل كل ىلالء أقدـ التهنئة با٤بوجة الثانية من الثورة، كبصدكر األعداد األكىل من  

 " كالٌب ٛبثل الفجر الصادؽ. يوفا٤بصر جريدتكم" 
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 (*) هٕب اٌذلُك واٌضَذ.. أَهب ادلىاعٓ احلش
، كارتبط النهار با٢بيوية كا٢بركة.   ارتبط الليل يف مياة الناس بالسكوف كالنـو
 بداية الليل غركب، كاليركب يعِب النهاية. 
 كبداية النهار فجر كشركؽ، كىذا يعِب البداية. 
 كٲبكن أف يكوف فيو قمر يضئ. طبيعة الليل ظبلمية، 
كطبيعة النهار نور كضياء، كٲبكن أف تيي  مشسو، كٚبفيها سح  كغيـو ٧بملة  

ٗباء ا٤بطر الطهور يتنزؿ غيثا فييسل األرض من أدراهنا، كينبت هللا فيها زرعا ككؤل 
 كيسقي منو أنعاما كأيناسي  كثّبا.

يناـ ا٤برء ليستيقظ كيستعيد مع  كٗبا أف النـو قد ارتبط بالليل فمن الطبيعي أف 
 النهار نشاطو كمركتو، كمن مث فالنـو جزء السكوف الذم يقابل ا٢بركة يف مياة اإلنساف.

% من ََُ% من عمر اإلنساف عمومنا، لكنو يستيرؽ ّّ,ّّكالنـو يستيرؽ  
 عمر أمتنا يف الوقت الراىن.

ىا كرابعة أغض الطرؼ كالليل بسكونو كظبلمو يستهوم طوائف أربعة، ثبلثة أذكر  
عنها؛ ألف غايتها علوية كأكتفي فقط باإلشارة إىل أبرز صفاهتا مْب تتجاىف جنوب أىلها 
عن ا٤بضاجع يدعوف راهم خوفا كطمعا، كمن مث فلن أذكرىا ىنا ألٍل ال أم  أف ٘باكر 

 الطوائف الثبلثة، اللص كالعاشق كالدكتاتور.
 ظبلمو بسرقتو. فاللص يستهويو الليل ليسرؽ كيستَب يف 
كالعاشق يستهويو الليل ليلختلس شيئا من الوصاؿ ٗبحبوبتو يف جنح ظبلمو بعيدا  

عن عيوف الناس، فإف ضنت الظركؼ ٗبثل ىذا اللقاء، فإف العاشق يستحضرىا يف 
 ذاكرتو كخيالو ليعيش ميسىه دان يف ليلو بعشق مبيبتو.

د جاءت بو ا٤بصادفات، كيف ظبلمو أما الدكتاتور فيستهويو الليل؛ ألنو يف ظبلمو ق 
ٰبكم كيتحكم، كيف ظبلمو ييدر ٗبعارضيو، كيف ظبلمو يقامر يف سبيل بقائو بشعبو كأمتو، 

                                                 
 ـََُِ – ُِ - َُ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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كيف ظبلمو يرىن إرادة األمة ككرامتها، كيف ظبلمو ييكمًٌم أفواه الشرفاء، كيف ظبلمو ٲبؤل 
ٙبت هتديد ا٢بديد  جيوبو، كيف ظبلمو ٲبؤل سجونو كمعتقبلتو، كيف ظبلمو يسكن كل شئ

كالنار، كىف ظبلمو تنطلق مردة إعبلمو لتعبث بالعقوؿ كالوجداف، فتعزؼ على أكتار 
الفقر كالعوز كا٢باجة،كٚبدع الناس ٕبديث عن خطط لرفع ا٤بعاناة عن ا١بماىّب، كبينما 
ولىد يزداد الناس فقرا تتضلخم خزائن األغنياء ا٤بيوالْب للطاغية با٤باؿ ا٢براـ، كيف ظبلمو ت

األساطّب كتنمو ا٣برافة، كيف ظبلمو يتبلع  ترزيةي القوانْب بتفصيل الرداء القانوٍل الذم 
يوافق الطاغية، كيف ظبلمو يستبد ا١بهل بأصحابو فييحلًٌوف ا٢براـ، كٰبرموف ا٢ببلؿ، 

 كٯبعلوف ا٤بعركؼ منكرا ك٧بظورا، كا٤بنكر احملظور معركفا كمباما، كسىداما كمىداما.
عملوف اهمة كنشاط،الطياة كالدكتاتور، ليبقى الليل كيستمر الظبلـ، ألهنم كىكذا ي 

 يف ظلو يفعلوف باإلنساف كاألمة ما ٰبلو ٥بم.
كيف زمن اليقظة من مياة أمتنا كاف ا٤بفهـو ىو قتل الفتنة كالقضاء عليها يف مهدىا  

عن هللا من قبل أف يتطاير شررىا كيستفحل ضررىا، كقيل يف ذل  " الفتنة نائمة.. ل
 أيقظها".
أما يف زمن النـو كاليفلة، زمن النباىة كاالستحمار، أك زمن الَباجع كاالنكاسارات  

 فقد تبدؿ ا٤بفهـو كانعكس ليصبح ىكذا "األمة نائمة لعن هللا من أيقظها".
كىكذا بدأ اإلنساف يدخل مرملة الييبوبة كسط أمة نائمة، طاؿ ليلها كطاؿ  

ظ فيها إال ا٤بَببصوف اها، ينتظركف الفرصة ليجهزكا عليها بعيدا عن نومها، كمل يبق متيق
 عيوف من يراق ، ليظل الفاعل ٦بهوال كلتحفظ أكراؽ ا١برٲبة كتقيد ضد ٦بهوؿ.

كاألمة لكي تستيقظ كتستعيد كعيها ٙبتاج إىل نوعْب من ا١برامة يف عصرىا  
 الراىن.
 تستأصل منها جرثومتْب اثنتْب: ا١برامة األكىل تتم يف عقوؿ ساستنا كضمائرىم، 
ٮبا: سوء الفهم التقليدم لئلسبلـ، كسوء النية ا٤ببيتة للدعاة إليو كالعاملْب لو،  

كٮبا جرثومتاف متوطنتاف يف عقوؿ كقلوب ىلالء الساسة مٌب توارثوٮبا جيبل عن جيل،  
 . كأهنما مرض كراثي يصع  ا٣ببلص منو إال ٔبرامة يف العقوؿ كالقلوب كالضمائر
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كاليري  العجي  أف ىلالء الساسة يد عوف االنتماء إىل اإلسبلـ، كلكن كل على  
طريقتو ىو، فهو ينتمي إىل إسبلـ من صنعو ىو، يفصًٌلو تفصيبل، كٗبقاسات تبلئم ذكقو، 
كأىواءه، كطموماتو، كآمالو، كشهوتو يف التجرب كاالستعبلء كالقهر. كىذا ىو صحيح 

 اإلسبلـ يف نظره..
 من يقـو اهذه ا١برامة يف عصور ىيمنة األجهزة ا١بهنمية؟.ترل  
 كمن ٱبرب ىلالء الساسة أهنم مرضى ٰبتاجوف إىل جرامة عاجلة؟. 
من يقـو اهذه ا٤بهمة؟، من ٱبَبؽ تل  األجهزة كتل  الدكائر ا٤بيلقة، كا٤بضركبة  

 مو٥بم..؟
 كأما ا١برثومة الثانية فهي: 
 كالكارىْب لدينو كا٤بتآمرين عليو، تل  ا١برثومة جرثومة ا٤بذلة بْب يدم أعداء هللا 

الٍب تدفعهم إىل ا٥بركلة كإراقة ماء الوجو كالكرامة على أعتاب األعداء، كطل  كدىم 
ك٧ببتهم بكل كسيلة ٩بكنة، كلو كانت على مساب ا٢بقوؽ، أك على مساب الشعوب، 

 أك مٌب على مساب العقائد كا٥بوية.
ٔبرثومة ا٤بذلة ىذه نراىم قد تنمركا كاستأسدكا ككشركا  كىلالء الطياة ا٤بصابوف 

عن أنيااهم كتكربكا كبطشوا ٗبن ٱبالفهم يف الرأم أك ٱبتلف معهم يف الفكرة كا٤ببدأ، 
 فالطاغية يريد لكل الناس أف يفكركا بطريقتو، أك يتوىل ىو شلخصيان التفكّب نيابة عنهم.

 من ذكاهتم يف ذاتو ىو. يريد منهم أف يذكبوا يف شلخصو، كأف يتحللوا 
 فبل كطنية كال انتماء إال ما ٰبدده ىو. 
 كال مصلحة للوطن كا٤بواطن إال ما ٰبدده ىو... 
 فهو الرمز، كالرأس، كالفكرة، كا٤ببدأ، كالوالء، كاالنتماء، كالقضية، كا٤برجعية.. 
 كىو ا٢باضر، كىو اليائ ، كىو ا٤باضي كا٤بستقبل.. 
كا٤بواطن، كالتاريخ كلو، كا٢باضر كلو، كا٤بستقبل كلو يف  كباختصار ٱبتزؿ الوطن، 

 شلخصو ىو.
 فنحن بو، ك٫بن معو، ك٫بن منو، ك٫بن فيو، كبدكنو ال ٫بن كال شيء. 
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 إٍف كنا كذل  فكل شيء على ما يراـ، ككل شيء ٛباـ التماـ. 
كعندئذو فقط، عندما تذكب األمة كلها يف شلخص الطاغية، كيتبلشى ا١بميع يف  
، يتحقق السبلـ االجتماعي كالومدة الوطنية، كيتم اإل٪باز كيتلخلص الشع  من ظلو

 ا٤بعاناة كتتم ٞباية ا٤بكتسبات...؟.
ىذا ما يركجو مردة إعبلـ الطياة كالدكتاتور يف مواقعهم ا٤بلختلفة بأقوا٥بم كأقبلمهم  

 كأفعا٥بم، يف طوؿ الوطن العريب كاإلسبلمي كعرضو.
 ومة كجهاف:كىكذا يكوف لتل  ا١برث 
الوجو األكؿ كجو يظهر بو الطاغية أماـ أعداء هللا... ٰبابيهم كيطل  كدىم كيتمُب  

رضاىم... كيرٛبي يف أمضاهنم، كٲبسح يف ببلطهم، كيسارع بتنفيذ ما يصدر عنهم من 
توجيهات لعلو بتل  ا٤بذلة يناؿ التأييد كالنصر على أعدائو، أعداء الوطن، كدعاة 

لليل. كما يركج إعبلمهم عمن ٱبالفهم الرأم أك يرفض أف يبيع نفسو الظبلـ كخفافيش ا
 ككرامتو كأرضو.

 -يف نظر الطاغية -كالوجو الثاٍل كجو يظهر أماـ الرعاع، من أبناء شعبو ككلهم  
 رعاع ال تردعهم غّب العصا اليليظة، كال تردىم غّب القوة، كال يعرفوف مصلحة أنفسهم.

 ماذا يريد ىلالء؟ 
كفهم فلخران كعزان أف يفكر ٥بم كنيابة عنهم السيد السلطاف الكبّب ذاتو، أك أمل ي 

 مٌب أمد معاكنيو.. كلو كاف تافها؟
كأف يعرب ىو سيادتو بنفسو، لنفسو نيابة عنهم.؟ كأف ٱبتار بعينو البصّبة كببعد  

من  نظره من النواب من يراه مناسبان ٥بم!!! ىذا ىو العز كلو، فماذا يريدكف عزا أكثر
 ذل ؟
تل  ىي الدٲبقراطية ا٢بقيقية: أف نفكر ل  نيابة عن  أيها ا٤بواطن ا٢بر، كأف نعرب  

كعن -بطريقتنا -ا٢بر -٫بن عن رأي  أنت أيها ا٤بواطن ا٢بر!! كأف يتم االختيار 
 بالنسبة كالعدد الذم ٫بدده ل  أيها ا٤بواطن ا٢بر. -طريقنا
اليرب فاشلة، انظر: إهنا ال ٙبقق كال تصل أيها ا٤بواطن ا٢بر،إف الدٲبقراطيات يف  

 يف نتائجها إىل ما نصل إليو ٫بن ىنا يف بلدؾ ا٢برة أيها ا٤بواطن ا٢بر.
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% فهل يستطيعوف يف  ٗٗ,ٗٗإف دٲبقراطيتنا ا٢برة ا٤بستقلة: تصل يف نتائجها  
 اليرب أف يصلوا إىل ىذه النتيجة؟... إننا نتحدل..

 تلمن أف دٲبقراطيتنا ىي ا٤بتفوقة؟؟!!! كأنت أيها ا٤بواطن ا٢بر.. أال 
كىي األيكىل يف الدنيا كلها على دٲبقراطيات العامل؟ كبالتايل فهي األىٍكىل باالتباع  

 كالتطبيق؟.
مث إف دٲبقراطية اليرب بدعة كليست من اإلسبلـ يف شيء، كأنت بالقطع كبيّب  

تتطلع إليها أصبلن  فكيف تقبلها كتدعو إليها؟ ككيف -كتدعي أن  مسلم -ش  عريب
 كتتحدث عنها أيها ا٤بواطن ا٢بر؟

ككيف تستطيع أف ٛبارسها مٌب لو جاءت ب  االنتلخابات ا٢برة، كاختارؾ الشع    
 كما تقوؿ؟.

إهنا ال تصلح للتطبيق كا٤بمارسة يف بيئتنا العربية... افهم يا ىذا إفهم أيها ا٤بواطن  
 ا٢بر؟
كما يضرؾ، فدع نفس  لنا.. ك٫بن ٫بقق  إننا أدرل ٗبصلحت ، كأعلم ٗبا يفيدؾ 

ل  ما نتمناه ل ، كما نتمناه في ،.كما نتمناه من ، ال ما تتمناه أنت أيها ا٤بواطن 
 ا٢بر.
فأنت غّب ناضج أيها ا٤بواطن ا٢بر، كليست ل  ٘بربة كافية أيها ا٤بواطن ا٢بر...  

الكثّب كتفتح أمام   فكن معنا، ككن بنا، ككن فينا، ككن لنا، تربح الكثّب كٙبصل على
 الكثّب من األبواب كا٤بياليق أيها ا٤بواطن ا٢بر.

أيها ا٤بواطن ا٢بر، لدينا ىنا الدقيق كالزيت، دقيق من قمح أمريكي أصيل، كزيت  
من شجرة زيتوف مسركقة، اغتصبها لص صديق يف كطن ٧بتل، كقد استوردناىا خصيصا 

كًعٍش ٢بظت  ىادئ الباؿ، بعيدا  ل ، أعطنا مريت  ككرامت  كخذ الدقيق كالزيت،
عن منيصات التفكّب كالثقافة كا٢برية، تل  البدع الٍب اخَبعها أعداؤؾ لينالوا اها من . 

 فدع  منها، كًعٍش مسَبيح الباؿ بنا كمعنا كيف ركابنا أيها ا٤بواطن ا٢بر.
٤بوطن أما النوع الثاٍل من ا١برامة: فهو يتصل بنفسية كعقل ٦بموع أفراد كٝباىّب ا 

ا٢بر، ا١بماىّب الٍب ٙبولت إىل دكاب ال ىم ٥با، كال اىتماـ لديها إال الطعاـ كا١بنس 
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كشيئان كثّبان من الثرثرة الفارغة، كضاعت منها يف غمرة البحث عن ذل  ىويتها كثقافتها 
كدينها، فلم تعد تسمع إال نداء البطوف، كمل تعد تتحرؾ إال ٤بطال  البيت كالزيت كىمًٌ 

ف كا٤بسكن، كٙباكؿ ا٢بصوؿ على ذل  بشٌب الوسائل كاألسالي  كلو كاف الثمن الرغي
 من عفة اإلنساف كشرفو ككرامتو.

كدع  من قضية ا٢ببلؿ كا٢براـ فقد تبلشى اإلمساس اها، كنيسيت ٛبامان ٙبت  
كطأة ا٢باجة كضيط ا٢برماف، كدبت جرثومة الذؿ يف نفوسهم بعد أف غرست أنيااها 

ائرىم، كسيطرت على قلواهم فجعلتهم يقبلوف العيش كسط مهانة العار، كبذكرىا يف ضم
كيرضوف من ا٢بياة ٗبا ال ترتضيو القطط كالكبلب الضالة من بقايا ا٤بوائد يف ليايل الشتاء 

 الباردة ا٤بظلمة.
 كغابت عن مياهتم قيم العزة كالعفة ككرامة اإلنساف. 
لوصولية كالشللية كالنفعية، كقد كتراجعت عواطف اإليثار كا٢ب  ليحل ٧بلها ا 

 عرب أمد الزجالْب عن ىذه ا٢بالة بقولو:
شيًٌٍلِب كشي لٍ ، كأنا برضو فرمتل ! كأنا بتاع  يا بيو! كأقدر ما اقدرش ليو!  

 كأنفع ما انفعش ليو!
كبسقت أغصاف الذؿ يف كل نامية،بعد أف غرست القيم السلبية ا١بديدة بذكر  

كل ملسسة كبْب كل شلخصْب.. مٌب كلو ربطتهما أخوة نس  الطمع يف كل بيت، كيف  
كرمم، ٩با يستدعي تدخبلن ٔبرامة سريعة، تستأصل ىذا الداء، كتقضي على تل  
ا١براثيم الفتاكة، كتعيد لئلنساف توازنو ا٤بفقود، كإنسانيتو الضائعة، كما تعيد إليو رشده 

 كمرارة اإلٲباف فيو.
 علماء األمة؟ كأين ىم من ىذا الدكر؟ تيرل من يقـو اهذه ا١برامة غّب 
كىل لديهم آليات ا٣بطاب الديِب ا٢بي الذم يوقظ يف اإلنساف شعوره بإنسانيتو  

 كآدميتو كبا٤بسئولية كدكره يف خبلفة األرض كعمارة ا٢بياة..؟
إنو لدكر كبّب، يزداد مجمو كضركرتو كلما زادت كثافة الظلمات، كاستمر الليل  

جوده كلما زادت شراسة أطباؽ الشر، تل  الٍب ٛبس  ٖبناقنا كتنتشر بظبلمو، كيتحتم ك 
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أعٌب كأشرس ما صنعتو شياطْب ىوليود،  -بالصوت كالصورة-فوؽ البيوت لتجل  إلينا 
 كأمدث ما أنتجتو عصابات شيكاغو..

فمن ٥بذه األمة غّب العلماء؟ كمن يقود الرك  غّب العلماء؟ كمن يرفع كفاءة  
 ل ا١بماىّب فيحصًٌن ا١بيل ا٢بايل كاألجياؿ القادمة غّب العلماء؟جهاز ا٤بناعة لد

كمن يعطي ا٤بصل الواقي من جراثيم األيدز الفكرم كالثقايف كاالجتماعي الذم  
يفد إلينا مرتديا ثوب ا٢بضارة ا٢بديثة، كمتوشحان بوشاح النظاـ العا٤بي ا١بديد كالعو٤بة 

 غّب العلماء؟
٣بماسْب الٍب هت  عليها ٧بملة ٔبراثيم الوضاعة كمن ٰبذر األمة من رياح ا 

 كا٤بعصية كفقداف ا٤بناعة غّب العلماء؟
كمن يشّب إىل الداء، كيصف الدكاء، كٰبصن اجملتمع من سدنة اإليدز كركاد ثقافة  

التطبيع كسبلـ ا٤بتحضرين، كدعاة تسليم كل ا٤بفاتيح لبلستعمار ا١بديد الذين يطبلوف 
إليو، كٲبهدكف لو األرض، كيلىلوف النفوس لقبولو كاستقبالو لو، كيزمركف، كيدعوف 

 كالتأثر بو... كالتعايش معو، كالتكيف مع أىدافو كمطالبو!
من غّب العلماء يفعل ذل  كيقف يف كجو ىلالء؟ من ٥بذه األمة يا ترل غّب  

 العلماء؟.
 إهنم عقل األمة كإرادهتا..فهل يعود العقل ألداء كظيفتو؟ 
الدنيا مرة أخرل صوتا يشبو صوت العز بن عبد السبلـ كٰباكي كىل ستسمع  

مواقفو مْب قرر أف الطاغية ال ٯبوز أف ٰبكم ألنو ٩بلوؾ كالشع  مر، كا٤بملوؾ ٯب  
 بيعو يف سوؽ النلخاسة ليعود ٜبنو لبيت ماؿ ا٤بسلمْب؟

 كىل يعود قلم اليزايل كعقل ابن تيمية ليبعث الوعي الذل غاب كافتقدناه.؟ 
ل يبعث من جديد سيف صبلح الدين كرجولتو ليعيد العزة الٌب كلت كرامت، كى 

 كيقيم الفرض كٰبرر األرض كيطهر ا٤بقدسات كالًعٍرض؟
 ذل  كلو ال ٰبدث يف النـو كال ٰبدث ليبل، فاستيقظ أيها ا٤بواطن ا٢بر. 
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 )*( اىل وزُجخ إٌىس ال وزبئت اٌزٕىَش واٌزضوَش
من معافو ٝبيلة إال أنو أصبح بالتحريف كصفنا لكل  رغم ما ٰبملو مصطلح التنوير

من ٰبرب كرقة بقلم معتل كفكر ٨بتل ك٧بتل، ٱبرج بو صامبو على ثوابتنا كٯبرح بو 
عقائدنا كيتمرد فيو على ديننا ا٢بنيف؛ لذل  سنعدؿ عن كصف كتيبتنا ىف جريدة 

 " من التنوير لتكوف كتيبة النور.ا٤بصريوف"
اء بوزف تفعيل، فكأنو ٰبمل معُب التصنع كالتكلف، كرٗبا كالتنوير ىف اللية ج 

الضيط كالقسر كاإلكراه، بينما النور بطبيعتو يكشف ل  األشياء كيَبؾ إرادت  مرة ىف 
 ا٤بقارنة كالتفكّب كاالختيار.

كإذا كاف ىل شرؼ ا٤بشاركة كاالنتماء لتل  الكتيبة العظيمة ٗبقاؿ أسبوعى على  
ا من أسرهتا الكرٲبة، فإف ىنال   مدار السنوات ا٤باضية، كمن مث فإٌل أعترب نفسى كامدن

مالكنا أصلي ا ٥بذه ا١بريدة كشريكنا مرفوعنا ىم ٦بموع القراء، ميث ىم شركاء ىف الفكر 
كاألىداؼ كالياية يكفلوننا ىف األزمات كيتحملوف معنا ا٤بلخاطر؛ لذل  فكل التهنئة 

بلقة كمركز الدائرة ىف ا٢ب  بْب كتيبة النور ىف كالتقدير كا٢ب  ٥بم ألهنم ىم ٧بور الع
 " كقرائها.ا٤بصريوفجريدة "
كىف داخل كتيبة النور، كبشكل غري  كعجي ، تتجذر عبلقة اإلنساف بالناس  

كبا٤بكاف، فهنال  أناس ٙببهم كلكن  مل تلتق اهم يومنا إال عرب األفكار كالرؤل 
قريبنا من  ىف الدار كلكن  ال تلتقى بو  كالتصورات كاليايات الكربل.. كىناؾ من يكوف

" ال أعرؼ فيها إال شلخصْب اثنْب ارتبطت ا٤بصريوفكال ٙب  ذل  أك تتمناه، كجريدة "
عبلقٌب اهما قبل أف تتحوؿ من موقع إلكَبكٌل يرتاده البامثوف عن ا٤بعلومة ا٥بادفة 

دؽ أيضنا، إىل جريدة كا٣برب ا٤بوثق، كمن كانوا باألمس القري  ينتظركف فجر الثورة الصا
ٛبؤل السمع كالبصر، كٙبظى بتقدير ا٣بصـو كخوفهم منها قبل تقدير األنصار كاألعواف، 
كيبدك أف م  ا٢بقيقة كاال٫بياز إليها يولد بْب عشاقها نوعنا من الود كاأللفة ٘بعل  
تشعر أف ىلالء ىم أىل  كعشّبت ، كأف رٞبنا جديدة تتلخلق بينكم فَببط با٢ب  بْب 

                                                 
 ـَُِِ – َُ - ِْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ٱبدموف ا٢بقيقة ىف ىذه ا٤بهنة العظيمة "مهنة العمل الصحفى"، كيقدموهنا للناس  من
 طاىرة من ٧باكالت العبث كنقية من رتوش التزييف.

اللقاء ا٤بتجدد عرب كل مقاؿ تقرأه للزمبلء يومي ا أك أسبوعي ا ال ٰبدث ل  تراكمنا ىف 
يضنا، فتجد نفس  بإرادة من قلب  ا٤بعلومات فقط، كإ٭با ٰبدث تراكمنا ك٭بو ا ىف ا٢ب  أ

ٙب  فراج كمواىف كالبسيوٌل كالعركى كالقاعود كسيف الدكلة ك٨بتار نوح كيوسف عدس 
كالرطياف كمساـ فتحى ك٧بمد ىشاـ راغ  كصبلح اإلماـ ك٧بمد ملمى ك٧بمد خضر 
الشريف، باإلضافة إىل أبناء سلطاف، ككل الصفوة من فرساف الكلمة كالقلم ىف كتيبة 

ا يناس  ثورهتا كمقامها كقامتها، كتيار عليها ٤بصريوفا" " الٌب تبُب ٤بصر فكرنا جديدن
كتدافع عنها ضد غزك التتار ا١بديد الذين يريدكف تييّب ىويتها كمبل٧بها كينلخركف ىف 

" تقدـ لؤلمن القومى ا٤بصرل كللوطن الكبّب ا٤بصريوفثوابتها.. الكتيبة الشريفة ىف "
ىف ٞباية اللحمة ا٢بضارية ألبناء الوطن كاستبقاء جيناهتم االجتماعية أعظم ما ٰبتاج إليو 
 نقية من أل عبث.

جنود ا٢بقيقة، كالذين ىم فرساف كتيبة النور ىف ا١بريدة اليراء، يستحقوف كل أك٠بة 
التقدير كالشرؼ ألهنم ال ٰبموف ا٢بقيقة فقط، كإ٭با يدافعوف عن الوطن شعبنا كثورة 

مداد أقبلمهم ال يقل قيمة كتقديرنا عن دماء الشهداء الذين ضحوا كتارٱبنا كمضارة، ك 
 بأركامهم لتحيا مصر، كماتوا كفارقوا مياتنا ليعيش شعبها بكرامة كمرية.

قلم الكات  ا٢بر ككلماتو تلرؽ ليل الظا٤بْب كتقض مضاجعهم رغم ما ٲبلكو 
 ار كا٢بريات.الظا٤بوف من أجهزة القمع كالَبكيع كمرؽ األكراؽ كمصادرة األفك

تزف كل قيم كثوابت اجملتمع النبيلة،   ىف قلم الكات  ا٢بر كذاكرة القارئ الواعى ٚبي
كما ٱبتزف ىف كعى التاريخ كل مواقف الشرؼ الٌب كلفت أصحااها ا٤بعاناة كمصادرة 

يناير كىو  ِٓالكتابة كا٤بنع من السفر كالَبكيع بالليل، مٌب جاء الفجر الصادؽ بثورة 
ا٢برية يستنشقو األمرار كيعانقونو عناؽ ا٢ببي  ا٤بشتاؽ للحبي  العائد من  ٰبمل نسيم

.  بعيد صام  القل  ا٤بعىُب 
كتيبة النور كاف لفرساهنا إسهاماهتم الفاعلة ىف ٙبري  ٨باض الثورة، كىو ٨باض 
ٞبل معو بعض اآلالـ كلكنو عجل بوالدهتا كالدة طبيعية، ٪بت فيو األـ ٕبمد هللا كأ٪ببت 

 لودىا صحيحنا سوي ا.مو 
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ا٤بال  األصلى ٥بذه ا١بريدة كىم "٦بموع القراء"، يستحق كل التقدير لصربه  
كصموده كبقائو كاستمراره ىف تقدَل أعظم الدعم ا٤بعنول مْب يستعلى بوعيو على كل 

 اإلشاعات ا٤بيرضة، كيفضح بإدراكو العاىل كل ٨بططات الثورة ا٤بضادة.
ور أف أىنئ أكالن القارئ الكرَل الذل كاف النور خياره كلذل  أستأذف كتيبة الن 

األكمد مْب ٚببط آخركف كضاعت بوصلتهم كا٫برؼ طريقهم، كأف أزؼ إليو التهنئة 
بالعيد مع بداية فرمتو، كأف أفرد بساط تل  الفرمة ليشارؾ فيها بالتبادؿ كل الكتاب 

وؿ دائمنا مْب كانت مصر تعاٌل " باعتبارىم تيار النور ا٤بوصا٤بصريوفككل العاملْب ىف "
قطعنا لكل تيار الوعى، كال تسمح إال لكتائ  العبث الٌب تتصف زكرنا بالتنوير لتقذؼ 
بسمومها ا٤بلوثة ىف كل البيئة ا٤بصرية فتيتاؿ عقوؿ أبنائها كتشل قدرهتم على ا٢بركة 

٢بظّبة إال شر الثورية بضربات استباقية، ك٘بفيف ٤بنابع الفكر األصيل مٌب ال يبقى ىف ا
 البقر.
ا٤باؿ ا٢براـ كاف قد ماؿ بأصحابو كا٫برؼ اهم، كألنو تىكىو ف من زكاج بالسلطة غّب  

شرعى استمتع بو بعض ا٤بنفذين فقد أنتج فسادنا ىف التصرؼ كسوءنا ىف التوزيع، فما  
كاف ٯب  أف يصرؼ ىف إغاثة الفقراء كسد ماجتهم كإنقاذ سكاف العشوائيات، كهنضة 

وب كتقدمها، كٞباية كرامة اإلنساف، كنصرة ا٤بظلومْب كاحملاصرين، كبناء ا٤بعاىد الشع
العلمية كا٤بستشفيات، ما كاف ٯب  أف يصرؼ ىف كل ذل  ٙبوؿ بالسفو كاإلسراؼ 
كسوء الَببية كسوء ا٣بلق ليكوف كقودنا لسهرات اللياىل ا٢بمر بْب أمضاف البيايا، 

يلهن تارة، كإرضائهن بعد غض  تارة ثانية، مث فصرفت ا٤ببليْب ىف استمالتهن كتدل
 صرفت ا٤ببليْب مرة ثالثة ىف االنتقاـ كالثأر منهن بعد عصياف كىجراف.

زكاج رأس ا٤باؿ بالسلطة ىنا أتاح الفرصة لطبلب ا٤بتعة ا٢براـ كالثراء السريع أف  
حمار ييتصبوا أمواؿ الدكلة كأرضها بعقود ٙبمل معُب االستهباؿ كاالستعباط كاست

 الشعوب.
ىف ذل  الزمن األغرب كانت مصر ىف فكرىا كمصر ىف جسدىا، أصابتها ٠بـو  

ا٤ببيدات ا٤بسرطنة فضربت األكباد كالكلى، كتسلط على فكرىا كثقافتها كتائ  الشر 
٩بن كانوا يتحركوف بأكامر أمن دكلة الظامل كيكافئوف برئاسة ٙبرير صحفها الصفراء 

ادية، فكاف امتبلؿ الثقافة قبل امتبلؿ األرض، ككاف اختبلؿ كا٢بمراء كالسوداء كالرم



151 

 

الضمائر كا٤بشاعر مقدمة التفريط ىف العرض كا٤بقدسات، لكن رٞبة هللا قريبة من 
احملسنْب دائمنا، فقيضت ٥با تل  الرٞبة بعض أبنائها كبناهتا كرجا٥با كخرج ا١بميع 

انت كتيبة النور قد مهدت ٥بم متمردين على القهر كثائرين على العدكاف كالظلم، كك
ميداف ٙبرير ا٤بعرفة كأضاءت ٥بم ٠باء ا٢برية بنور اليقْب ىف نصر هللا كالثقة ىف كعده 

 كمكمو كمكمتو فكانت الثورة.
إىل القراء الكراـ الذين ىم أصدقائى ىف القضية كشركائى ىف الفكر كالتصورات،  

" صحيفة الفكر ا٤بصريوفىف " كإىل أىلى كعشّبتى من أسرة التحرير ككل الفرساف
النظيف كالقلم ا٢بر كالكلم الطي ، أىنئكم ٝبيعنا يا جنود كتيبة النور، كل عاـ كالوطن 

 مر، كالفرمة أكثر كالعطاء أكثر كأكثر، كل عاـ كأنتم ٖبّب.
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 إٌبفزح اٌشاثؼخ
 ِٓ رىٔظ وبٔذ اٌجذاَخ

 (ثىػضَضح.... وششاسح اٌثىسح)
  

ال يتأتى الفساد من الرأس الكبّب فقط، كإ٭با من يف ٦بتمع الطيياف 
ا٢باشية الٌب ٙبيط بو، كىذه ا٢باشية ىي ملسسات ىاماف،  ا٤برتبطة  بوجود 
الطاغية كا٤بتجذرة ٔبذكره، ملسسات ا٤بنكر ىذه تتوىل ىندسة الرأم العاـ 
لقبوؿ كل ما يصدر عن قصر الطاغية، تفلسف للطيياف، كتنظر لتأليو 

ل  ا٢بقائق فتصور غض  الشع  بأنو ترنيمة صبلة بالدعاء الطاغية، كتق
للحاكم، كمعزكفة غناء بالنشيد الوطُب ٙبية لو، كٙبوؿ بكاء الثكاىل كاألرامل 
بأنو بسمات الرضا ا٤بتبتلة بالثناء عليو، تعطيو دائما تقارير بأف كل شئ ٛباـ 

٤بعَبضْب ما ىم إال التماـ، كأف كل تصرفاتو تلقتها األمة بالقبوؿ كالرضا، كأف ا
فئة قليلة ضالة كماقدة رافضة للتنمية كالتلخطيط للمستقبل، إهنم الظبلميوف 

  .الذين يرفضوف ا٤بدنية كا٢بداثة
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 (*) اٌزىٔغُىْ واٌثىسح ػًٍ ادلزٌخ
 :من خصائص الطاغٌة أنه 

 يقرب الدنئ. كيبعد الربيئ، كيصنع البذيئ، كيصطفى ا٤بنافق، كٲبنح ا٤بوافق. 
عج  ا٤برء ٥بذا االختيار اليري ، لكن ٯبيبنا ا٤بفكر اإلسبلمي الكبّب كقد ي 

الدكتور مصطفى السباعي رٞبة هللا عليو فيقوؿ: "إف هلل سيوفا يقطع اها رقاب الظا٤بْب، 
منها أخطاؤىم" كالناس يف تونس قد اختصركا كل الطرؽ ك٣بصوا بذكاء فطرم شديد 

 لتييّب كمقاكمة الطاغية.كبشكل عملى كل النظريات يف اإلصبلح كا
ففي ٦بتمع الطيياف ال يتأتى الفساد من الرأس الكبّب فقط، كإ٭با من ا٢باشية الٌب  

ٙبيط بو، كىذه ا٢باشية ىي ملسسات ىاماف، كملسسات ىاماف ٛبثل ملسسات ا٤بنكر 
ا٤برتبط بوجود الطاغية كا٤بتجذر ٔبذكره، ملسسات ا٤بنكر تتوىل ىندسة الرأم العاـ 

كل ما يصدر عن قصر الطاغية، تفلسف للطيياف، كتنظر لتأليو الطاغية، كتقل    لقبوؿ
ا٢بقائق فتصور غض  الشع  بأنو ترنيمة صبلة بالدعاء للحاكم، كمعزكفة غناء بالنشيد 
الوطُب ٙبية لو، كٙبوؿ بكاء الثكاىل كاألرامل بأنو بسمات الرضا ا٤بتبتلة بالثناء عليو، 

كل شئ ٛباـ التماـ، كأف كل تصرفاتو تلقتها األمة بالقبوؿ كالرضا تعطيو دائما تقارير بأف  
كأف ا٤بعَبضْب ما ىم إال فئة قليلة ضالة كماقدة رافضة للتنمية كالتلخطيط للمستقبل، 
إهنم الظبلميوف الذين يرفضوف ا٤بدنية كا٢بداثة، كيريدكف منا أف نعود لعصر الصحراء 

فاسدة كا٤بياه ا٤بلوثة كسرقة أراضى الدكلة كبقاء كاإلبل، كأف الفقر كا١بوع كاألطعمة ال
ا٣برٯبْب عشرات السنْب ببل عمل، كلها مشكبلت ليست ٧بلية، كإ٭با ىى مشاكل دكلية 

 تعاٌل منها كل الدكؿ كاجملتمعات مٌب أمريكا نفسها.
ملسسات ىاماف تصدر البياف تلو البياف ٙبذر االنتهازيْب من استيبلؿ معاناة  

عن ضركرة التييّب أك التفكّب فيو، كأقبلمهم ترتعش عند ذكره،  الشع  للحديث
 كألسنتهم تتعثر عند النطق بو، كقلواهم ترجف من ا٣بوؼ على زكاؿ الطاغية.

                                                 
 ـَُُِ - ُ - ِٕ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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الطاغية ىو إ٥بهم الذم يعبدكنو، فبحمده يسبحوف، كبذكائو يشيدكف، كيذىكًٌركف  
يف طريقو، كأف العناية  الشع  دائما بأف السماء قد اختارتو مْب كضعت ىذا الطاغية

 قد اصطفتو لنا من دكف البشر، فهو ا٤بلهم، كىو العبقرم، كىو القائد ا٤بعجزة.
ملسسات ىاماف ٛبارس التكذي  كالتزييف كقل  ا٢بقائق كبعض أعضائها بليت  

ألف جنيو يف اليـو الوامد، نعم يف اليـو  ّٔنسبة عموالتو يف اليـو الوامد أكثر من 
يس يف الشهر، فلماذا يكوف التييّب،التييّب يعُب ضياع مزاياىم كزكاؿ الوامد فقط كل

 سلطاهنم.
بعض الناس ٰبمل يف جوا٫بو طباع األمرار كأخبلقهم، فإذا رأل ا٢بق سارع إليو  

كآمن بو، كدعا الناس لتصديق رجالو كلئلٲباف بو: )كىجىاءى ًمٍن أىٍقصىى اٍلمىًدينىًة رىجيله يىٍسعىٰى 
ىيٍم ميٍهتىديكفى(قىاؿى يىا قػى   .(ُِ-َِ)يس:  ٍوـً ات ًبعيوا اٍلميٍرسىًلْبى. ات ًبعيوا مىٍن ال يىٍسأىليكيٍم أىٍجرنا كى
 كأغل  الناس ٰبملوف يف جوا٫بهم طبائع العبيد كأخبلقهم. 
كالذين ٰبملوف طبائع العبيد ىم بالقطع للبيع،ال يبيعوف أنفسهم فقط كإ٭با أيضا  

 كضمائرىم، كيبيعوف أكطاهنم. يبيعوف شرفهم ككرامتهم
بعض ىلالء يتلخذ الطاغية من جلودىم نعاال كمن شعورىم مباال،كٲبركزطوائف  

منهم موؿ سلطانو مٌب يرتبط كجودىم ببقائو، كمن مث يدافعوف عنو مٌب الرمق األخّب 
 من مياهتم.

ئدة كبعضهم كالبائع ا٤بتجوؿ ال يعنيو إال أف يبيع، كمن مث فهو يأكل على كل ما 
كينوح يف كل مأمت، كيرقص يف كل فرح،كقد ٲبارس كل ىذه السلوكيات ا٤بتناقضة يف يـو 

 كامد.
بعض ىلالء مثل قباقي  ا٤بيضة أياـ العهد العثماٌل، يرتديو كل من يريد أف يدخل  

بيت الرامة " ا٢بماـ "كلذل  فهم جاىزكف لللخدمة كٙبت الطل  يف كل كقت، فإذا 
 يعطيهم كتيّبت األكضاع ٕبثوا عن طاغية آخر ليلخدموه. ذى  الطاغية الذل كاف

من ىلالء مع األسف الشديد من يستلخدمو نظاـ الطاغية ال ليكوف ككل   
ا٢براسة، كإ٭با ليكوف كالكل  العقور، ييمز إليو الطاغية فيتحرؾ با٥بجـو سبا كقذفا 
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أثر كصدل يف كردما من كل لوف، ا٤بهم أف يرضى سيده عن األداء كأف يكوف لنبامو 
 جرح خصـو سيده.

كتبة كإعبلميوف كثّبكف ٲبارسوف ىذا الدكر، كىم على استعداد لتأجّب أقبلمهم   
 ٤بن يدفع.
ظاىرة من ٰبملوف طبائع العبيد كانت كاضحة يف األمداث األخّبة، ظهرت بعد  

مادث اإلسكندرية، كعبل نبامهم بعد أمداث تونس يف ٧باكلة ٢بج  تأثّب الثورة 
نسية فراموا يشوىوهنا كيدعوف أهنا مالة خاصة، كأننا لسنا كتونس كظهر الذعر التو 

 كاضحا ىف ارتعاش كلماهتم كأقبلمهم.
كىذه األقبلـ ىى نفسها الٌب استأجرىا طاغية تونس من قبل، فالرجل كاف طاغية  

 من النوع ا٣ببيث؛ كلذل  استأجر من ٰبملوف طبائع العبيد يف الداخل كا٣بارج لتلميع
 صورتو كتقدٲبو على أنو ماكم مدٌل دٲبقراطي من طراز فريد.

ىلالء قد تواتيهم الفرصة فيلختار الطاغية منهم قادة يف بعض ا٤بواقع، لكنهم  
يظلوف عبيدا كإف ملكوا القرار، كإف تولوا أعلى ا٤بناص ، كسكنوا ناطحات السحاب، 

تعود العقوؿ إىل رؤسهم ككانت بأيديهم كل كسائل النفوذ كالسيطرة كالسلطة، فبل 
الفارغة إال أماـ الصواعق كبعد فوات األكاف، كيف ىلالء يقوؿ ربنا: )كىمىا مىنىعى الن اسى أىٍف 

ٍلعىذىابي يػيٍلًمنيوا ًإٍذ جىاءىىيمي ا٥ٍبيدىٰل كىيىٍستػىٍيًفريكا رىبػ هيٍم ًإال أىٍف تىٍأتًيػىهيٍم سين ةي االك ًلْبى أىٍك يىٍأتًيػىهيمي ا
 .(ٓٓ)الكهف:  قػيبيبل(
إهنم صنف عجي  من البشر، عبيد لشهواهتم، متعجرفوف على خلق هللا، إذا  

مكموا ظلموا، كإذا خولت األرزاؽ إليهم منعوا كقطعوا، كإذا دانت ٥بم رقاب العباد 
أسركا كسجنوا كأىانوا كجوعوا كعذبوا، تعظهم فيسلخركف كال يتعظوف، كٙبدثهم فبل 

حوف، كتذكرىم فبل يتذكركف، فهم قد ظلموا أنفسهم، يستمعوف،كتنصحهم فبل ينتص
كظلموا أمتهم ك٦بتمعاهتم، كعر ضوا أنفسهم كا١بميع معهم لسوء ا٤بصّب كسوء ا٣باٛبة، 
كمصيبة ىلالء يف الدنيا كبّبة كخيبتهم يـو القيامة أخزل كأذؿ. )كىمىٍن أىٍظلىمي ٩ب ٍن ذيكًٌرى 

هىا  اهي ًإن ا جىعىٍلنىا عىلىٰى قػيليواًهًٍم أىًكن ةن أىٍف يػىٍفقىهيوهي بًآيىاًت رىًبًٌو فىأىٍعرىضى عىنػٍ كىنىًسيى مىا قىد مىٍت يىدى
ا(  ًإٍف تىٍدعيهيٍم ًإىلى ا٥ٍبيدىٰل فػىلىٍن يػىٍهتىديكا ًإذنا أىبىدن  .(ٕٓ)الكهف: كىيف آذىاهًنًٍم كىقٍػرنا كى
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الراىن؟ كأف سعار أال ترل معي عزيزم القارئ أف مواقف الطياة تتكرر يف الزمن  
القهر كالدكتاتورية يرتفع ٥بيبو كيتطاير شرره؟ كأف الطموح كالكربياء الييب يدفع أصحابو 
إىل رفض النصيحة كالتشبث ٔبوقة النفاؽ كمراؽ البلخور كا٤ببشرين بآيات كتراتيل 

 الفكر ا١بديد كالعهد ا١بديد؟
تو الفكرل كعدـ إدراؾ ثبت بالتجربة أف كل الطياة مصابوف بالعمى اإلرادم كالع 

عرب التاريخ. )أىكىال يػىرىٍكفى أىنػ هيٍم يػيٍفتػىنيوفى يف كيلًٌ عىاـو مىر ةن أىٍك مىر تػىٍْبً مثي  ال يػىتيوبيوفى كىآل ىيٍم 
 .(ُِٔ)التوبة: يىذ ك ريكفى ( 

قد يستطيع الباطل يوما أف يسكت صوت ا٢بق، كقد يستطيع فَبة من الزمن أف 
 لكن ىيهات تيكتٍم يف الظبلـً مشاعل.ٰباصر أىلو، ك 
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 (*) خُجخ األًِ ساوت مجً
يناير ا٤باضى أمدثت نقلة نوعية يف عامل  ِٓالثورة الٌب قاـ اها الشباب يف  

العبلقات الدكلية، كبقدر ما كانت رائعة كمبهرة، بقدر ما كانت مذىلة كمزلزلة. ككاف 
 ىذا ىو مجم ا٤بفاجآت فيها.

صدرت عن شباب يفَبض فيهم ٗبقاييس ا٤بنطق كعلم االجتماع  فهي رائعة ألهنا 
أف يكونوا ببل ىوية كال ىدؼ كال غاية، فمن طبائع االستبداد أنو ٱبرج أسوأ ما يف 
البشر، كلقد جثم ىذا االستبداد على أنفاس مصر بأجيا٥با ثبلثة عقود، ككاف يفَبض 

بض كا٣بفقاف، لكن الثورة  بعد عقود الكوارث الثبلث ىذه أف يكف قل  مصر عن الن
، كأف القل  ينبض بكفاءة  كشفت عن إمساس مرىف يف ا١بسد ا٤بصرل ا٤بعُب 
كاقتدار، كأف ا٤بنتج البشرم يف عقود الكوارث ىو ا٤بصل الواقى، كىو الذل ٰبمل يف 
فكره ككجدانو الَبياؽ من ٠بـو الفساد كشركر القهر كاالستبداد كاللصوصية، ككاف 

بعكس ما أراد النظاـ ٰبمل أنبل كأنقى كأطهر ما يف البشر،ففى كجداهنم  ا٤بنتج ا١بديد
كفكرىم ا١بديد ٘بلت مضارة مستكنة، ظهرت أخبلقها يف السلوؾ الراقى كاإلصرار 
على ٞباية ا٤بمتلكات ا٣باصة كالعامة، مث احملافظة على النظاـ يف ٦بتمع عرؼ بالفوضى 

 كاشتهر اها ألكثر من ربع قرف.
ذل  كاف اإلصرار على ا٤ببدأ العظيم بتييّب النظاـ بداية بسقوط رأسو، كٔبان   

، ككل ذل  على عكس ما أراد النظاـ كخطط، كمن مث كانت  دكف أف يفرط أك يساـك
 رائعة.
كىى مبهرة ألف النظاـ قد مرص طواؿ ثبلثْب سنة أف يسلط على عقو٥بم كل  

سهم من كسائل إعبلمو، كمن مث  كسائل كآليات التلخدير كالفساد الٌب تص  على رؤك 
كاف يفَبض فيهم أف يتجردكا من إنسانيتهم، كأف يكونوا مثاال لبل٫براؼ كاليواية 
كالضياع، كأف يتحولوا إىل ٦برد ميوانات ال تبحث إال عن الطعاـ كا١بنس، لكن 
الشباب كانوا مثاال للجدية كالقدرة الفائقة على التلخطيط كالتنظيم كا٢بشد، كىذا مامل 

 يكن يف مسباف النظاـ كال مٌب يف مسباف غّبه، كمن مث كانت مبهرة.

                                                 
 ـ َُُِ – َِ - َُ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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كىى مذىلة ألهنا من جان  قلبت موازين قياسات الرأم العاـ لدل أجهزة الرصد  
كاالستلخبارات كاستشراؼ ا٤بستقبل يف العامل كلو، ميث أمدثت شيئا أشبو ما يكوف 

تا كاستقرارا يف ا٤بنطقة، كىف مقدمة بالصدمة يف نظاـ رأل ا١بميع أنو من أكثر النظم ثبا
من كاف يرل ذل  الواليات ا٤بتحدة كاالٙباد األكركيب، كمن مث كاف الَبدد يف تقدير 
 ا٤بوقف كالتلخبط يف التصرٰبات خصوصا لدل اإلدارة األمريكية، كمن مث كانت مذىلة.

ات ا٤بتحدة كىى مزلزلة ألهنا كالثورة التونسية قبلها جعلت اليرب كلو كمعو الوالي 
 األمريكية ألكؿ مرة يف موقع رد الفعل، كىذا جان .

كمن جان  آخر أهنا صدرت من شرٰبة شبابية ميبسىٍت أمامها أنفاسي الدنيا كىى  
ٚبط ٤بصر كللمنطقة كلها دكرا جديدا كتارٱبا جديدا يف ميداف مر، ىو ميداف التحرير 

 نت مزلزلةكمن مث كا C. I. Aكليس يف اليرؼ ا٤بيلقة ألجهزة 
كإذا كاف الشعر ديواف العرب يسجلوف فيو ا٤بآثر كاأل٦باد، فإف ا٤بثل الشعيب  

ذاكرة دكنت مدثا يف ا٤باضى، كثّبا ما يستدعى يف ظركؼ مشااهة ألخذ العربة كاختصار 
شركح طويلة، كفيو تكمن خربة األياـ ك٘بارب السنْب، كىف قرل مصر احملركسة ٱبتزف 

الرصيد، فهم عندما يعربكف عن ماالت الفشل ا٤بتكرر الذل مل  ا٤بثل الشعيب كل ىذا
 يصادفو ا٢بظ كلو ٤برة كامدة يقولوف: " خيبة األمل راكبة ٝبل"

كاألمداث األخّبة يف قاىرة ا٤بعز أثبتت بالدليل الذل رأتو عيوف العامل كلو فشل  
بة مْب رك بىها على ا٢بزب الوطُب ا٤بتكرر كأنو ٗبا فعل يف تل  األمداث كث ق تل  ا٣بي

ٝبىىل، بل إنو إمعانا يف إظهار الفشل كسوء الطالع استعاف مع ا١بمل با٣بيوؿ كالبياؿ 
أيضا فكانت خيبتو كغياب عقل بعض أعضائو ال ٰبملها ا١بمل فقط؛ ألنو ينوء ٕبملها، 
كإ٭با ٰبملها البياؿ كا٣بيوؿ كاإلبل، فكانت الفضيحة ٖببلخيل كجبلجل، األمر جعل 

زب يستحق ٔبدارة كصف "خيبة األمل راكبة ٝبل" الثورة أظهرت أيضا ككشفت ا٢ب
 مجم العاىات كاإلعاقات العقلية لدل أركاف النظاـ.

فمصر ا٢بضارة كالتاريخ كاإلنساف ا٤ببدع،كمصر الفبلح كالعامل كالفناف،كمصر  
كا٣بلق، اإلنساف الطي  كالبسيط،كمصر العقل كالفكر كالثقافة، كمصر الرشد كالطيبة 

 كمصر الشباب العفي كالعفيف كالطاىر.
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مصر كل ىذا دخلت مرغمة ككارىة يف مواجهة منطق أصحاب نظرية مرب ا٣بيل  
 كالبياؿ كاإلبل، كىوا٤بنطق الذل مكم مصر ٤بدة ثبلثْب سنة.

منطق السكْب كا٤بطواة، كالبلطة كا٥براكات، كاألسلحة البيضاء كالسلوؾ األسود.  
لتحريف كالكذب، منطق البلطجية ىوالذل ساد كعلى مدل ثبلثْب منطق التزكير كا

 عاما.
كالبلطجية با٤بناسبة ٝبع بلطجى، كالبلطجى ليس لصا يسرؽ يف ا٣بفاء كٙبت  

 جنح الظبلـ، كإ٭با ىو لص يسرؽ بالقوة ٙبت هتديد السبلح كيف كضح النهار.
 زب الوطُبارتبط ىذا الوصف يف الوجداف ا٤بصرم ا٤بعاصر بانتلخابات ا٢ب 
كا١بديد يف األمر أف تطورا عظيما طرأ على ىذه ا٤بهنة "مهنة البلطجي" لتستلخدـ  

 يف مهمات كطنية ٣بدمة الشع  لدل كزارة الداخلية.
بعض البلطجية من عتاة اجملرمْب احملَبفْب، كمنهم من يقضى أمكاما يف سجوف  

٤بهاـ ا٤بتصلة بأمن الببلد كٞباية احملركسة، كيفرج عنو ملقتا عند ا٢باجة إليو ليلدم تل  ا
العباد من شركر ا٤بتظاىرين كأعداء التيار الوطُب، كبعضهم فقّب كعاطل كلديو ظركؼ 

 اجتماعية ضاغطة كما جاء يف اعَبافاهتم.
النظاـ استيل ماجة ىلالء ٝبيعا كأخرجهم يف مقابل مبالغ مالية كمعهم بعض  

 كادت أف ٙبرؽ مصر كلها كأف تدخلها يف ضباط أمن الدكلة، فكانت تل  الكارثة الٌب
 ٕبور من الدماء لوال عناية هللا مث يقظة ا٤بتظاىرين كأبناء البلد.

 مقتضيات السلوؾ ا٢بضارل:
من مقتضيات السلوؾ ا٢بضارل يف عامل العبلقات اإلنسانية أف ا٣برب مقدس، كأف 

 الرأم مر.
ى، فبل يصح أف يلونو القارئ ا٣برب مقدس، ٗبعُب أنو ٯب  أف ينقل ا٢بقيقة كما ى 

 أك احملرر بلوف فكره كا٘باىو كأيديولوجيتو.
لكن بعض احملررين كمن ينقلوف ا٣برب يضفوف عليو رؤيتهم كرؤاىم ليحقق ٥بم ىدفا 

 معينا كلو كاف ٦بافيا للحقيقة.
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الرأل مر ٗبعُب أف الرأم يعرب عن رؤية صامبو كىو مر يف اختياره، كاختياره ٯب  
َب  ـ، سواء توافٍقت معو أك اختلفت،  لكن ىذه ا٢بقائق ال يعرفها تلفزيوف أنس أف ٰبي

 .الفقى كا٢بزب الوطُب "خيبة األمل راك  ٝبل"
كمن مقتضيات السلوؾ ا٢بضارل يف التعبّب عن الرأل أف تبدل رأي  مليدا أك  

معَبضا، كلكن ليس من مق  أف تعتدل على من ٱبالف  الرأل كأف تسلط عليهم 
جية، كأف تقذفهم بقنابل ا٤بولوتوؼ، كأف تدخل يف مرب  معهم با٣بيوؿ كالبياؿ البلط

كاإلبل يف زمن ال ٲبكن فيو مج  الصورة عن العامل، مث ال ينقل التليفزيوف الر٠بى شيئا 
عن ىذه اليزكة الفاشلة كالٌب استعمل فيها كل أسلحة "خيبة األمل راك  ٝبل" فجل  

 كبوه كركبهم.العار لنفسو كألىلو، ك٤بن ر 
ثورة الشباب بدأت باإلٲبيل كالفيسبوؾ كالتويَب، بينما يقابلهم اآلخركف بقطع  

كسائل االتصاؿ، بداية با٥باتف احملموؿ كإلياء الرسائل النصية كاإلنَبنت، مث يتطور 
 سبلمهم يف مواجهة الثوار إىل سكاكْب البلطجية كا٣بيوؿ كالبياؿ كاإلبل.

ف قبضتو ٕبكم التطور قد شاخت، كأف يده يف مج  غباء النظاـ ىنا نسي أ 
ا٤بعلومة قد تراخت، كأف الدنيا قد تيّبت كٙبولت، بينما ىو ال يزاؿ يعيش يف كهوؼ 
التلخلف كاليباء الذل أراد أف يفرضو على شعبو، لكن الثورة قد أطامت بو كبيبائو 

امّبا يف ىاتف صيّب كاستطاعت أف تواجو قنابل الياز كا٤بولوتوؼ كىراكات البلطجية بك
 ينقل لكل الدنيا فضائحو كفظائعو.

أركاف النظاـ ىنا كمن يواليهم كيفلسف تصرفاهتم اليبية كاف األجدر اهم أف 
 ينتحركا امَباما ألنفسهم كفرارا من فضيحة ستبلمقهم إىل األبد.

تل  ىي العقلية الٌب ٙبكم مصر منذ ثبلثْب سنة، عقلية البياؿ كا٣بيوؿ كاإلبل،  
 فماذا تنتظر من نظاـ ىذه ىي أركانو.

ا٢بزب الذل مكم مصر ٗبنطق البياؿ كا٣بيوؿ كاإلبل ٯب  أف ٰباس  على تلويثو  
 لشرؼ مصر كا٤بصريْب.
كالسلوؾ ا٤بشْب الذم ال ينتمى إال لعصور ما قبل ا٤بيبلد، ال  ىذا الفعل الفاضح،

يشكل جرٲبة كافية ككاملة  يشوه كال يتناىف مع مقتضيات السلوؾ ا٢بضارل فقط، بل إنو
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األركاف إلدانة عصر بكاملو، ٯبعل الدنيا تضح  ساخرة ٩با ٰبدث عندنا، كيسقط 
 مكانة مصر مضارة كتارٱبا من عْب العامل.

 ا٤بسلكلوف عن ىذا الفعل ا٤بشْب أساءكا إىل مصر تارٱبا كمضارة كبشرا.
اؿ العامة كسل  مرية فضائح النظاـ مل تتوقف عند الرشوة كاحملسوبية كهن  األمو 

ا٤بواطن كإىانة كرامتو كشٌب أنواع الفساد، بل أضافو إىل كل ذل  فضيحة جديدة تسيئ 
إيل الوطن فكرا كثقافة كمضارة؛ كلذل  ٯب  ٧باسبتهم على ىذه الفضيحة. كاف ىنال  

 إصرار على مرؽ ا٤بتحف ا٤بصرم كال أدرل ٤باذا؟
تارٱبية كا٢بضارية الثمينة مل يعلن أنو مع مدل علمى أف ا٤بتحف ا٤بصرم ٗبحتوياتو ال

"احملظورة" كمل ينضم إىل صفوؼ ا٤بعارضة ا٥بزيلة، كمل يكن مع ا٤بعتصمْب الشرفاء يف 
 ميداف التحرير، فلماذا كاف اإلصرار على مرقو.؟

لقد ماف الوقت للمصريْب ك٤بصر أف تقتص من نظاـ كمزب أىانوا كرامة أبنائها 
وىا يف سوؽ النلخاسة الدكلية، مث عركىا كىتكوا سَبىا كجردكىا مٌب كهنبوا ثركاهتا، كباع

من كرقة التوت، كنقلوىا يف آخر ا٤بطاؼ إىل العصور الوسطى ميث إخرجوا على مدل 
ثبلثْب عاما أسوأ ما يف البشر فكانت مركب ا٣بيوؿ كالبياؿ كاإلبل، بينما أخرجت 

كره ا٢بضارية فتجلت خلقا ك٠بوا الثورة أطهر كأشرؼ ما يف اإلنساف ميث ربطتو ٔبذ
 كتضحية كنببل.

 أيها الثوار يف ميداف التحرير ككل أرض مصر اآلف ميداننا للتحرير.
اطمئنوا: فمن خلفكم اآلف كل مصر، ٗبا فيها اإلنساف كا٢بيواف كالنبات كالشجر 
كا٢بجر كاألرض كالسماء، كامذركا: فإف من مولكم اآلف ذئاب السياسة، كدىاليز 

ار ٗبا فيها من دىاء ال مدكد لو، كأالعي  أجهزة االستلخبارات الٌب تعمل يف خبث ا٢بو 
على تشتيت الثوار كإهناؾ قواىم كتييّب مسارىم، كعواجيز الفرح الذين جاؤكا فقط 
ليحصلوا على نصيبهم من الينيمة، كمن ٯبيدكف القفز على كل ا٢بباؿ، كقناصة الفرص 

ىلالء ٝبيعا كعيوننا عليكم، كقلوبنا معكم، كدعاؤنا  الذين ىم كنبات اللببلب. امذركا
 لكم أف ٰبفظكم هللا كيرعاكم بعنايتو من كل ىلالء.
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 (*) اٌشؼت.. َشَذ
"الشع  يريد" دكاء جديد سريع ا٤بفعوؿ، يَبك  من كلمتْب بدأ اخَباعو يف تونس 

 كمت تطويره يف مصر.
 ا٤بصريوفف مث أجرل عليو "الشع  يريد" اخَباع جديد مصل على براعتو التونسيو 

تعديبلت مهمة، فبدال من استعمالو ٤بدة أربعة أسابيع ٲبكن مع التعديبلت ا١بديدة أف 
 يقضى على مرض الطيياف كاالستبداد يف ثبلثة أسابيع فقط.

التعديبلت ا١بديدة جعلت ىذا االخَباع سريع ا٤بفعوؿ يف مقاكمة كإسقاط الطياة، 
 ره ا١بانبية الٌب قد يستيلها بعض فلوؿ النظاـ ا٤بلخلوع.كقللت يف الوقت نفسو من آثا

خصائص ىذا االخَباع كطريقة استعمالو. "الشع  يريد": اخَباع رائع ٯبهد الطاغية 
 فيحيل ليلو أرقا، كما ٯبعل صبامو ثورة.

من خصائص ىذا االخَباع الرائع بعد استعمالو من ثبلثة إىل أربعة أسابيع.أنو يزيل 
٤بطعمْب ضد الفهم، كخصوصا ضد فهم شعواهم فيجعلهم يفهموف غباء ا٢بكاـ ا

 كينطقوف كيقولوف فهمت، فهمت، فهمت.
من خصائص ىذا االخَباع ا١بديد "الشع  يريد" أف لو تأثّب السحر، فمجرد 
التلويح باستعمالو على الفيسبوؾ ٯبعل ا٢بكاـ يفعلوف يف أسبوع كامد مامل يفعلوه يف 

 عشرات السنْب.
يريد" ىو اخَباع جديد كمن أخص صفات ىذا االخَباع أنو ٰبدث "الشع   

صدمة دماغية يف رأس الطاغية تيّب ساعتو البيولوجية، ك٘بعل استجابتو لؤلمداث ككعيو 
 اها متأخرا رٗبا أياـ، كمن مث تأتى ردكد أفعالو دائما بعد فوات األكاف.

كيصل إىل أذف الطياة االخَباع ا١بديد من خصائصو أيضا أنو عندما يدكل صوتو  
ٰبدث على الفور ار٘باجا كار٘بافا يف مركة قل  الطاغية كأعوانو فتستجي  لو بقية 
األعضاء ميث ينهار جهازه العصيب كيفقد قدرتو على التحكم كا٢بركة، فَبتعد فرائصو 
كيتصرؼ بشكل ىستّبم كيصاب بنوع خطّب من أنواع ا١بنوف الذل يدفعو إىل ارتكاب 

ئم اإلنسانية، كيستعمل كل ما لديو من أدكات اإليذاء كالتدمّب كالقتل، بداية أعٌب ا١برا
                                                 

 ـَُُِ – َِ - ُٕ(، يـو ٤بصريوفا)*( نيشر يف صحيفة )
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ٖبراطيم ا٤بياه يطلقها على الناس كلو كانوا يف صلواهتم، كمركرا بالرصاص ا٤بطاطي 
 كقنابل الياز، مث الضرب يف مقتل كبالرصاص ا٢بي.

لو ضد الطاغية من خصائص ىذا االخَباع ا١بديد "الشع  يريد" أنو إذا مت استعما 
ألكثر من يـو فإنو يصي  ٠بعو كبصره بنوع غري  من التلف يعزلو عن الزماف كا٤بكاف 
كالناس، فيعزؿ نفسو كٰباكؿ أف يعزؿ ٝباىّبه عن األمداث ا١بارية يف الزمن الراىن 
فينقل إليهم عرب شاشاتو أفبلـ كوميدية كمباريات كرة القدـ ليلهيهم عما ٰبدث من 

 زالزؿ مولو.
كرغم كجود كامّبات العامل كلو كعيونو كمندكبيو لنقل أمداث الثورة كمرامل  

تطوراهتا يف ميداف التحرير إال أف تلفزيوف النظاـ مرصا من الطاغية على أىلو كناسو 
ككطنو كلكى يريح أعصااهم فإنو ينقل إليهم عرب شاشاتو كصحافتو صورا خالية من أم 

مسافة أمتار قليلة كال مانع لديو أف يستعْب بصور  إثارة عما ٰبدث قريبا منهم كعلى
قدٲبة للميداف مع تعليقات جديدة لبعض ا٤بذيعْب ا٤بعركفْب كي تبدك الصور طبيعية، 
بينما قاؿ ا٣برباء إف الصور قدٲبة أخذت ٤بيداف التحرير مْب كاف ا٢بنطور أفضل كسائل 

 االنتقاؿ.
اف التحرير ككأنو ٰبدث بعيدا عنهم يف  ٘باىل أجهزة إعبلـ النظاـ ٤با ٰبدث يف ميد 

كوك  زمل كا٤بريخ كعطارد، أصاب بعض ا٤بذيعْب كالصحفيْب بشيزكفرينيا يف 
شلخصياهتم األمر الذل دفع بعضهم إىل البحث عن طبي  نفسي، بينما قدـ اآلخركف 
 استقاالهتم كذىبوا على أقدامهم ليلتحقوا بالثوار كليشهدكا ميبلدا جديدا ٢بياة مصر.

"الشع  يريد"، دكاء جديد يصي  الطياة بنوبة فقداف للذاكرة فّبتد خيالو إىل  
القركف الوسطى، كمن مث ينتقل بتصرفاتو ككأنو يعيش يف ذل  الزماف فيدخل معاركو 

 مزكدا كمستعينا بالسيوؼ كا٣بيل كالبياؿ كا٢بمّب كاإلبل.
كأعوانو فإنو  الشع  يريد: من خصائو أيضا أنو عندما يستعمل ضد الطاغية 

يصي  ا٣بدـ كا٢براس كا٤بتمحلسْب يف أجهزة إعبلمو من صحافة كتلفزيوف كإذاعة 
بإسهاؿ غّب مسبوؽ من ا١بهتْب، من فوؽ كمن ٙبت، فمن فوؽ لومظ ماالت إسهاؿ 
ٱبتلط فيها ا٥بذياف بكم ىائل من اإلفرازات ا٤بلخجلة تفوح منها ركائح كريهة تزكم 

م الثوار ا٤بعتصمْب يف ميداف التحرير بأف كراءىم ا١بماعة األنوؼ كتلوث البيئة كتته
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احملظورة كىم عمبلء لللخارج يتلقوف الدكالرات كاليورك كتصل إليهم كجبات الكنتاكى 
 ساخنة من إيراف كمزب هللا كٝباعة ٞباس.

أما من ٙبت فمعركؼ أهنا إفرازات ال تبلل كال تلوث ا٤ببلبس فقط، كإ٭با ٰبتاج  
نوعْب من التطهر: األكؿ ىوالدخوؿ يف مصحات أخبلقية تقـو بعملية أصحااها إىل 

تطهّب كتعقيم لباطنهم من الكذب كالنفاؽ كا٣بسة، الثاٌل ىو االلتحاؽ ٗبصحات طبية 
تقـو بعملية تطهّب كتعقيم ٤ببلبسهم كأجسادىم تتم يف مناطق عزؿ صحي كعلى أيدل 

 متلخصصْب يف التعقيم مٌب ال تنتشر عدكاىا.
شع  يريد": من خصائصو أيضا أنو عندما يستعمل يف منطقة معينة ٙبمل "ال 

الرياح لقامو فتصي  ٦بتمعات أخرل بشئ من العدكل ٘بعل مكامو كا٤بستبدين فيو 
ينظركف إىل شعواهم نظر ا٤بيشى عليو من ا٤بوت، كعند كل إفاقة يتحسسوف مراسهم 

عندما يدركوف أهنم ما زالوا أمياء كرؤكسهم ليطمئنوا أهنم ال زالوا على قيد ا٢بياة، ك 
تيشاىم صحوة ما قبل ا٤بوت فيسارعوف إىل فتح سجوهنم كإطبلؽ سراح ا٤بعتقلْب 
كالصراخ بأعلى ما ٛبلكو مناجرىم ال سجوف كال معتقبلت كال هتلي ، كال ٘بديد كال 

 توريث.
 :اآلثار الجانبٌة على المستعمل 
يريد" أنو يزيد من يستعملو عنادا كإصرارا  من اآلثار ا١بانبية ٥بذا الدكاء "الشع  

 كثباتا كصبلبة.
إنو يكسر ماجز ا٣بوؼ لدل من يستعملو بكثرة، كيولد لديهم شعورا بالعزة  

كالكرامة كٯبعلهم يستهينوف بكل ما ٲبتكلو الطاغية من سبلح فيقدموف على مواجهتو 
عارية، كمن مث  يف شجاعة نادرة كلو كانوا عزؿ من كل سبلح كيتصدكف لو بصدكر

 يسقط بعض الشهداء.
"الشع  يريد" اخَباع من خصائصو أنو يصي  مراس الطاغية كأجهزة أمنو  

 ٕباالت من ا٥بلع فيفركف ىاربْب كيتنكركف يف أزياء مدنية مٌب ال ينكشف أمرىم.
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"الشع  يريد" اخَباع من آثاره ا١بانبية أيضا التشويش على القنوات ا٢برة كقطع  
إلياء تصرٰبات مندكبيها إذا لـز األمر، كضرب الصحفيْب كا٤براسلْب احمللًٌيْب إرسا٥با ك 

 كاألجان  كمنع ا٤بصورين كمصادرة الكامّبات.
لًٌص خدـ النظاـ من   "الشع  يريد" من فوائده أيضا أنو عند استعمالو بكثرة ٱبي

ناؾ، كأف زمن فقداف الذاكرة، كيعيدىم إىل كعيهم الطبيعي فيدركوف أهنم ىنا كليسوا ى
الطيياف قد كىل كراح، كأف كطنهم الذل خانوه قد استعاد ذاتو، كىو اآلف يعيش عهدا 
جديدا، كمن مث يعود إليهم كعيهم شيئا فشيئا كيتعافوف من ماالت فقداف الوعي، كرٗبا 
يساعدىم الدكاء ا١بديد على الشفاء أيضا من ماالت النفاؽ كالوضاعة كالكذب 

 م.ا٤بتوطنة يف نفوسه
الشع  يريد: ال تقتصر آثار ىذا االخَباع العظيم على من يستعملو فقط بل ٛبتد 

 تل  اآلثار لتشمل ا٤بشاىدين أيضا كمن مث تظهر آثاره عليهم فيما يأتى:
كاف الوصوؿ إىل سدة ا٢بكم أمبل يتطلع إليو بعض الطا٧بْب، فأصبح بعد ىذا   

رخ فيو اإلنساف ٨بتنقا كيود أف االخَباع العجي  كابوسا مرعبا يف ملم ٨بيف يص
 يستيقظ منو كلوٙبت دش ٞباـ بارد.

"الشع  يريد" من أثاره ا١بانبية على من يشاىدكف استعمالو أنو يولد فيهم شعورا 
مادا با٢بسرة كالندـ ألهنم ليسوا يف موقع األمداث كأهنم مرموا شرؼ ا٤بشاركة الفعلية 

 فيها.
ىل ٢بظات قلما ٙبدث يف مياة اإلنساف ميث من آثاره أيضا أنو ينقل ا٤بشاىد إ

 ٛبتزج الفرمة كالدمعة يف عيوف كمشاعر ا٤بشاىدين للحدث.
أف نتائج استعماؿ ىذا الدكاء ٘بعل القل  ا٤بعُب  مل يستفق بعد من تل  الفرمة 

دموع العْب ىنا ليست ضعفا يكشف سر اإلنساف كسَبه، كإ٭با ىى  ا٤بمزكجة بالدمع،
مق الوجداف فتنفض عن القل  ا٤بوجوع كل مظاىر الضعف كتيسلو قطرات تسيل من ع

من كل معُب لللخوؼ أك السكوت على ظلم كمهانة فيشعر ابن الستْب من عمره أنو 
شاب يف العشرين عفي قوم، كبيمينو كيف داخلو كل قول الكوف، كيف كطنو فرح ييمر 

 النبات كا٢بيواف كالشجر كا٢بجر كاألرض كالسماء.
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ا١بانبية ىركب الكلمات كعجز اللساف كالقلم أف يكت  عن تصوير  من آثاره 
تل  اللحظة الٌب ييٍسًقط فيها ىذا الدكاء كل مهابة للطاغية كطييانو فنتناب  دموع 
الفرح ٩بزكجة بكربياء ثورة شع  عاٌل كٙبمل كصرب كامتس ، مٌب ظن بعض أبنائو أف 

بت كمل تتململ،فتمادل الطاغية سكوتو على ضيم كمهانة، كأف مشاعره كأماسيسو غا
 كاستبد ك٘باكز.

كعلى قرب قري  من ىذا الشع ، كمن بلد شقيق كصل إليو ىذا االخَباع  
 العظيم ا٤بكوف من كلمتْب "الشع  يريد"

 فاستطابتها أ٠باعهم. ا٤بصريوفالشع  يريد، نيمة تونسية تلقاىا  
رية، ككانت ا٤برة األكىل الٌب ٢بنا ٝبيبل كرائعا للح ا٤بصريوف"الشع  يريد" غناىا  

 تَبدد على ألسنة ا٤بصريْب "الشع .. يريد.. إسقاط النظاـ"
فقد كاف الطاغية كمده ىو صام  اإلرادة، ككاف ا٤بنافقوف يرددكف على ٠بعو  

 كبصره ما كاف يردده قدٲبا جدىم ا٤بنافق الكبّب مْب قاؿ للحاكم:
 فأنت الوامد القهارما شئت أنت ال ما شاءت األقدار      فامكم 

 فكأ٭با أنت النيب ٧بمد             ككأ٭با أنصارؾ األنصار
فحيح األفاعي تردد كتكرر على ٠بع الطاغية كبصره مٌب ختم هللا على قلبو  

 ك٠بعو كجعل على بصره غشاكة.
 "الشع  يريد". 
نعم الشع  الذل عاٌل كصرب كامتس  كٙبمل ثار كنطق كغض  كىو اآلف يريد،  
 اف لو بفضل هللا كعونو ما أراد.كك

سقط الطاغية كنظامو، كمن ىنا كانت الفرمة أكثر اتساعا كامتدادا من كجداف  
اإلنساف، ككاف البكاء ميزا جديدا تتمدد فيو الفرمة مع قطرات الدمع الٌب فاضت اها 

 عيوف كل من ٠بع كشاىد ا٢بدث العظيم.
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أس كٙبلى فيها الثوار بأقصى "الشع  يريد"، كاف ىتاؼ ثورة فقأت عْب الي 
درجات ا٢بكمة كا٢بنكة، ك٘بلت يف أخبلؽ أصحااها أ٠بي أنواع التحضر كااللتزاـ 

 كا٤بسلكلية.
 الشع  اآلف يتنفس فرما يفوؽ كل مدكد. 
كبْب كل أكطاف العامل تقف مصر اآلف مزىوة بأبنائها، الكل يهنلىا كيهديها  

 كيقتدل اها كيشهد بنبل كعظمة أبنائها.
"الشع  يريد" نداء ثوار كثورة استجابت ٥با األقدار، كامتزجت فيها كفيهم قوة  

 العقل مْب يعمل مسيجا بقوة األخبلؽ.
"الشع  يريد" ىتاؼ لثورة شع  امتزج فيها الكامن ا٢بضارل ا٤بستكن مْب  

ا يربط بْب اإلنساف كبْب تارٱبو عرب سبعة آالؼ سنة، فتتجلى قوة اإلرادة مدعومة بعمقه
ا٢بضارل فتستعصي على أمدث أدكات كآليات القمع الٌب استجلبها الطاغية من 

 أسياده الذين خدمهم على مدار ثبلثْب سنة.
قوة العقل، كقوة األخبلؽ، كالكامن ا٢بضارم ا٤بستكن، ظهرت كلها يف  

 الشلخصية ا٤بصرية ىنا فأنتجت ثوارا كثورة.
إ٭با تكنس مصر كلها كتنظفها من ثوارا كثورة،ال تنظف ميداف التحرير فقط، ك  

اليباء ا٢بز ى كالعمالة السياسية كالقهر كالتلخلف كالفوضى كالرشوة كاللصوصية، كتبُب 
"مصر جديدة" ا٤بواطن فيها يعتز بانتمائو،كٲبارس مريتو ببل خوؼ، كيأخذ مقو غّب 

 منقوص ببل مىنو كال أذل، كيعيش مياتو ببل قهر كال رشوة كال ٧بسوبية.
الثورة ا١بديدة كالشريفة" ا٢باكم فيها إنساف ٱبدـ شعبو كال ينعزؿ عنو كال "مصر 

يستعلى عليو. كطن كدكلة، ا٢بق فيها فوؽ القوة، كالعدؿ فوؽ ا٣بصومة، كإنسانية 
 اإلنساف فوؽ كل اعتبار.

"الشع  يريد" ىذا ىو ما يريده الشع  يف ا٤برملة القادمة، "الشع  يريد" كىذا 
د، كأنعم بو كأكـر من ترياؽ يقضى على كل الطياة كا٤بستبدين، الكبار ىو الدكاء ا١بدي

 منهم كالصيار الذين ٱبدموهنم.
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فلوؿ النظاـ من الكبار كالصيار القابعْب اآلف يف جحورىم ينتظركف الفرص ليثّبكا  
الفًب كيقسموا الصف، كىم اآلف ٯبمعوف كل ا٤بستندات كاألدلة الٌب تدينهم ليعدموىا 

ا منها بطرؽ ٨بتلفة كىم خرباء يف التزكير كالتحريف كال يزالوف أصحاب نفوذ كيتلخلصو 
 كبعضهم يف السلطة كبعضهم يف كزارة أٞبد شفيق.

"كالشع  يريد" من اجمللس األعلى لقواتو ا٤بسلحة كىو الذل يتوىل األمور اآلف  
ل  أف يكوف على كعي بأالعي  ىلالء، كأال يسمح ألم أمد منهم بالوصوؿ إىل ت

ا٤بستندات مهما كاف، مٌب ال تضيع مقوؽ شع  ٙبمل ا٤بعاناة ثبلثْب سنة كلذل  نكرر 
الشع  يريد أف تكوف عيوف الثوار كالثورة عليهم، ككذل  عيوف اجمللس العسكرل 

 مفتومة بوعي يرصدىم كٰبوؿ بينهم كبْب ما يشتهوف.
٧بمد صلى هللا "الشع  يريد" اخَباع تقدمو تونس كمصر ٗبناسبة مولد ا٢ببي   

عليو كسلم، ىدية لكل الشعوب ا٤بقهورة الٌب تتوؽ إىل ا٢برية كالكرامة فقد جرب 
 كثبتت فعاليتو كيأتى بنتائج ىائلة كمبهرة يف أقل من أربعة أسابيع.

"الشع  يريد" اخَباع ىائل، كل الشكر كاالمتناف ٤بن اخَبعوه يف تونس ا٢ببيبة.  
ٍن طوركه كأدخلوا عليو من التعديبلت ما ٯبعلو سريع كيف عيوف مصر كقلبها كمهجتها مى 
 ا٤بفعوؿ يف اختصار عمر الطاغية.
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 )*( (1/4اٌثىسح ثني حتًٍُ اخلرباء وِفبخآد األلذاس )
ليعذرٌل القارئ إذا اختلط يف ىذا ا٤بقاؿ ما ىو خاص ٗبا ىو عاـ، كما ىو شلخصى 

ر كيصع  فصل العاطفة عن ٗبا ىو موضوعى، ففى األمداث الكبّبة تتداخل ا٤بشاع
العقل، كما يصع  فصل الرؤية بالعْب عن ا٢بلم كاألمل الذل هتفو إليو النفس، كيتطلع 

 إليو القل  كالفلاد.
كبألواف ىذا ا٢بلم يصبغ الوجداف سحاب السماء كفجاج األرض كشعاع الشمس  

 كضوء القمر.
اـ بعض ما ىو كمن مث فإٌل أستبيح القارئ عذرا إف امتول ا٢بديث عن الع 

شلخصى.فأنا أعرؼ أنو ليس من مق الكات  أف يشيل ا٤بسامة ا٤بمنومة للقارئ ليعرؼ 
عن طريقها كل ا٢بقائق ٕبديث عن النفس كعرض ما ىو شلخصي، كعذرل أف بعض ما 
ىو شلخصى يستعمل ىنا كمفاتيح لؤلمداث ككتمهيد ٤با ىو عاـ، ككل ذل  بالقطع 

نبها ا٤بلختلفة، كمن مث يكوف ما ىو شلخصى يف يص  يف خدمة ا٢بقيقة كتوضيح جوا
 خدمة العاـ كا٤بوضوعى أيضا كالذل ىو يف مصلحة القارئ بالدرجة األكىل.

أتذكر أنُب منذ مواىل ثبلث سنوات كنت يف سفرة ٤بصر ا٤بنهوبة كاحملركبة،  
تشرفت يف بيٌب يف القاىرة باستقباؿ بعض األصدقاء من األساتذة األكادٲبيْب، ككاف 

مدىم يعمل مساعدا لوزير ا٣بارجية لشلكف القنصلية كا٥بجرة، كاثنْب من كبار أساتذة أ
 العلـو السياسية ا٤برموقْب،كاثنْب من كبار كتاب األىراـ الشرفاء.

اللقاء تنوع ليضم شلخصية إعبلمية كأستاذة لئلعبلـ معركفة كمشهورة، ككامد من  
 الَببية.كبار االقتصاديْب ا٤برموقْب كأستاذة يف ٦باؿ 

ككاف يفَبض أف ينضم إلينا كيزيد ليلتنا اهجة كٝباال ا٤بفكر الكبّب الدكتور ٧بمد  
عمارة، غّب أنو كاف على موعد مع طبي  األسناف األمر الذل مرمنا من كجوده يف تل  

 الليلة.

                                                 
 ـَُُِ - ِ - ِْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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السهرة أك األمسية دار الكبلـ فيها كبيّب قصد أك توجيو موؿ ا٥بم العاـ الذل 
صريْب كىو مصر إىل أين؟ كىل ٲبكن أف يكوف ىنال  تييّب ٧بتمل..؟ كإذا  يشيل كل ا٤ب

 كاف فمن أين سيبدأ كمن سيكوف مصدره؟
خبلصة ا٢بوار الثقايف كالذل امتد كقتو إىل ما قبل الفجر بقليل، أف ليل الطيياف 
سيطوؿ، كأف فجرالتييّب بعيد بعيد، كال يبدك يف ا٤بدل ا٤بنظور عبلمة تدؿ على قرب 

 وعو، على األقل يف األفق القري .كق
مٌب الرغبة يف ا٢بلم اصطدمت يف تل  الليلة بواقع ٱبلو من ٦برد امتماالت 
 للتييّب، فاألفق يبدك خاليا من أل ظهور أك ٙبليق ينبئ عنو أك ٱبرب عن قرب كقوعو.
ل "المل" كاف ىو النتيجة لسهرة ليلة ثقافية تبادؿ فيها ا٣برباء ٙبليبلهتم على األق

يف األفق القري ، كعادة ما يكوف األفق القري  يف عمرالدكؿ يتجاكز عشر سنوات 
 عجاؼ.
كمْب اتصلوا يف اليـو التاىل ليعربكا عن شكرىم للدعوة، دار موار عرب ا٥باتف  

بيُب كبْب بعضهم، كانت خبلصتو رغم أنو ال يبدك شئ يف األفق إال أٌل أؤمن أف "لقدر 
 هللا مفاجآت"
ة "مفاجآت القدر" كنت قد ٠بعتها من شيلخنا العبلمة الشيخ ٧بمد ىذه ا١بمل

اليزاىل رٞبة هللا عليو ك٫بن يف دكلة اإلمارات العربية، ككنا أيضا نناقش نفس القضية 
 كلكن بشكل يتناكؿ األمة كليس مصر كمدىا.

كقتها كاف ىنال  قطباف كل منهما ٲبس  بزماـ نصف الكرة األرضية، الواليات  
ة من نامية كاالٙباد السوفيٌب من نامية أخرل فكيف ٘بد األمة اإلسبلمية مكانا ا٤بتحد

 ٥با بْب ىذين القطبْب؟
بعدما طرح كل منا رؤيتو احملدكدة نظر إلينا اإلماـ اليزايل من خلف نظارتو ككأنو 
ييوص يف عمق تاريخ الدكؿ كا٢بضارات ليقوؿ لنا "دعوة اإلسبلـ بدأت على يد رجل 

، كلو أف النيب أعزؿ يف أ ـ القرل" ككاف ىناؾ أيضا قوتاف عظيمتاف ٮبا الفرس كالرـك
اعتمد ا٢بسابات ا٤بادية كالعقلية فقط كفكر بطريقتكم ٤با خرجت الدعوة من مكة كما 
فارقت سفوح جبا٥با، مث أردؼ قائبل "اعلموا يا شباب الدعوة أف لقدر هللا مفاجآت" 
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حسابات ا٤بادية ٗبقاييس البشر يف موازين القول كألهنا مفآجات قدرية فهى الٚبضع لل
من ميث األمجاـ كاألكزاف كالكتل كالوزف كالثقل كالتفاعبلت، فمن ٘بليات القدرة 

 اإل٥بية لربنا سبحانو كتعاىل أنو "ٱبرج ا٢بي من ا٤بيت".
ىذه العبارة "مفاجآت القدر" كانت مفتاح األمل دائما على األقل بالنسبة ىل يف   

 يدكر موؿ تل  القضية. كل موار
بعض الزمبلء كاألصدقاء كاف يضح  مُب كىو ٱبفى يف نفسو ما تبديو عيناه  

 ككأ٭با يقوؿ: ٫بن يف انتظار ا٤ببلئكة لتأتى اهذه ا٤بفاجآت للقدر ا٤بنتظر.
ىذه األمور كلها كانت تنعكس على قلمى مْب يكت  مٌب اتصل  ى يوما صديق  

يلخربٌل أنو كبعض أصدقائو عادة ما يتحاكركف معا موؿ عزيز كاف يعمل سفّبا سابقا ل
مقاىل األسبوعى كقد خلصوا يف النهاية إىل أف كاتبهم كىو "العبد هلل " ٧ببط مثلهم. 

 كقاؿ ىل مث ماذا بعد؟
 كطل  مُب راجيا أف أكت  شيئا ٰبمل بعض التفاؤؿ كيعد كلو بقليل من األمل. 
قاءه على مق، ككجدت أف ركح راجعت بعض ما كتبتو فوجدت الرجل كأصد 

ٍرؾ  اليأس كدبي  النمل ٲبكن أف تتسلل إىل النفس دكف أف يدرل صامبها، ككأهنا الشًٌ
 األصير الذل ٯب  على اإلنساف أف ٰبمي نفسو منو كأف ٰبذره دائما.

استجبت شاكرا ك٩بتنا لرغبة الصديق العزيز كأصدقائو ككتبت سلسلة مقاالت  
مل" كاف ختامها مقاال بعنواف" األمل القادـ من رمم اليي " ٙبت عنواف "جرعة من األ

 ـ.ََُِ/ ٗ/ ُ" كبتاريخ ا٤بصريوفنيشر يف جريدة "
هناية ا٤بقاؿ كانت إرىاصا بقدـك مولود من رمم اليي ، إشارة كٙبقيقا ٤بفاجآت  

 القدر ك٘بلياتو يف ا٤بقدكر مْب ٱبرج ا٢بي من ا٤بيت.
األمل األخضر،أقدمها للسادة القراء اليـو امتفاال ىذه النهاية الٌب ٙبمل باقات  

بالثورة كالثوار يف كقت امتزجت فيو الفرمة بالدمعة؛ ألف ا٢بلم ا١بميل قد بدأ يتحقق، 
كبرغم ذل  فبل يكاد ا٤برء يصدؽ نفسو أف الطاغية قد ذى  رغم شركؽ مشس الثورة 

 كزكاؿ ليل الطيياف. مث كانت هناية ا٤بقاؿ ىى:
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صف ا٤بملوء من الكوب كفاض، كأشرؽ األمل األخضر نورا يسطع من امتؤل الن 
 مؤلو أعلى ٲبؤل كل األرض عدال كضياء.

)إف هللا زىكىل  عن ثوباف رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم(: 
)ركاه يل األرض، فرأيت مشارقها كمياراها، كإف أمٍب سيبلغ ملكيها ما زيًكم يل منها( 

 .م(مسل
ٯبئ اليد كمعو ربيع اإلسبلـ فتأمن الدنيا كيزكؿ ا٣بوؼ،كتزىر أشجار العدؿ  

كٚبضر األرض. عن أيب ىريرة رضي هللا عنو عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم قاؿ: 
 "ال تقـو الساعة مٌب تعود أرض العرب مركجان كأهنارا" ركاه مسلم.

العراًؽ كمكةى ال ٱباؼ إال ضبلؿ  كزاد أٞبد يف ركايتو، )كمٌب يسّب الراك  بْب 
 الطريق(.
)ال تزاؿ  كعن معاكية رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا )صلى هللا عليو كسلم( قاؿ: 

طائفةه من أمٍب قائمةن بأمر هللا، ال يضر ىم من خىذى٥بىم كال من خالفهم مٌب يأيت أمر هللا، 
 .)ركاه أٞبد كالشيلخاف(كىم ظاىركف على الناس( 

كجزر تقطع أمتنا مرامل شٌب من تارٱبها، ينفصل فيها اإلسبلـ عن دفة كبْب مد  
ا٢بكم، فييي  العدؿ كيسود االستبداد كالظلم، كتيتاؿ ا٢بريات كتعاٌل الشعوب 
اإلسبلمية كل ألواف التلخلف كالقهر كاالستذالؿ كاالمتبلؿ، فتعيش ٙبت قبضة ميٍل و 

لطوارئ كيعامل الناس كقطيع من عضوض مرة، أك ميٍل و جربل اليعرؼ غّب قانوف ا
الينم الشاردة مرة أخرل، لكنها تنتهى يف النهاية ٖببلفة على منهاج النبوة، ميث يسود 

 العدؿ كا٢برية ككرامة اإلنساف.
 كمن كراء ا٢بج  أرق  خلف ىذا الليل فجرا. 

"تكوف  عن مذيفة بن اليماف رضي هللا عنو عن النيب صلى هللا عليو كسلم قاؿ:
وة فيكم ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف خبلفة على النب

منهاج النبوة، فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف ميلكان 
ا جربيٌان،  عاٌضان، فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف ميٍلكن
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ما شاء هللا أف تكوف، مث يرفعها إذا شاء أف يرفعها، مث تكوف خبلفة على منهاج فتكوف 
 .(ركاه أٞبد) "النبوة
 إنو صبح األمل الذل طاؿ انتظاره، ميث: 
 ينقل  فيو اإلنساف إىل أىلو كأمتو مسركرا بعد مزف. 
 كعزيزا بعد قهر. 
 كسيدا مرا بعد اسَبقاؽ كعبودية. 
 .ككرٲبا بعد مهانة كإذالؿ 
فلينفض ا٤بسلموف عن أنفسهم إمساسهم بالضعضعة كالوىن كا٥بواف  

 كاالستضعاؼ كقلة ا٢بيلة.
 كليلخلصوا أنفسهم من الشعور بالدكنية. 
كلو كاف  -كليكفوا عن التنازالت ا٤بهينة الٌب تسرؼ ك٘بتهد يف إرضاء اآلخر  
 كعلى مساب الثوابت. -عدكا

 فها ىو الليل يسارع يف طي ثيابو،
 معو أكزار عصور ماتت فيها العزة،ٰبمل 

 كعصفت فيها رياح التلخري  خىٍصلخىصةن لؤلرض،
 كبيعا للعرض،

 كفضا لبكارة شع  موجوع با١بوع.... كبا٢برماف كقتل اإلنساف،
 ينذر فئة السادة يف ا٤بلخمل داخل قصر مسحور

 أف كفوا عن هن  ا٤باؿ ا٤بيصوب، من عرؽ جبْب العامل، كدـ الفبلح ا٤بيمور،
 بليْب ا٤بوجوعْب كا٤بسكونْب بأمراض فتاكة،كم

 جلبتها صفقات الظلم األسود، سىٍرطنةن للشع  كلؤلمة،
 كالفاعل كاؿ يرفل بأماف يف ظل السلطاف،
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 ٰبميو إخوة يوسف، فيناـ قرير العْب ال ٱبشى اللـو أك ا٢برماف
 مولود قادـ من رمم اليي ،

 ينذرىم برميل عن صدر ببلدل
 ر العادل يف كل الدنياكى تتنفس مثل البش

،  بنسيم ىواء غّب ملوث أك مسمـو
 كبشربة ماء، كرغيف مطحوف من قمح ببلدل

 أياـ مبلى يف الزمن القادـ. 
 مولود قادـ من رمم اليي ،
 عمبلؽ يهـز جند القهر،
 يهت  مج  الليل،

 ٲبس  بيمينو أنوار الفجر،
 يعيد البسمة كالنسمة ألرامل كثر

 بلده،كلشع  ٧برـك من خّب ب
 كيتامى داخل كهف الفقر ا٤بوجع،
 كعجائز داخل جحر مهجور،
 كشباب يهتف من عمق ببلدل

 ييٍسًقط ليل الظلم كييٍسًقط االستضعاؼ
 كٰبي يف الناس رجولة أمة

 تأ ى ا١بور،كتأ ى الفحش كاالستلخفاؼ.
بدأت الثورة ٗبائة كٟبسْب شابا خرجوا رافضْب للظلم كاالستبداد، نظر البعض  
 اهزء كاستهتار كقالوا عنهم "شوية عياؿ بيتسلوا" إليهم
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مث كانت مفاجآت القدر أف انضمت إليهم كل مصر بشعبها ككل أطيافها صيارا  
 ككبارا رجاال كنساء مسلمْب كمسيحيْب.

ككانت ا٤برة األكىل الٌب يستيقظ فيها التاريخ ليكت  أعظم فصولو كأعبلىا ٦بدا  
 هى إليها.كعزا كفلخارا لتبدأ من مصر كتنت

كمرة أخرل توارت الفوضى كاختفت السلبية، كٙبطم ماجز ا٣بوؼ،كفرت قوات  
 النظاـ أماـ إصرار الشباب كٙبديو ٥بم بصدكر عارية، كبدأ تفك  النظاـ.

كمرة أخرل خرج ا٤بلخزكف ا٢بضارل يف الشلخصية ا٤بصرية ليقوؿ للدنيا ىذه ىي  
 ؼ إال ا٤بركءة كاإليثار كا٣بلق.مصر ا٢بقيقية ال تعرؼ عنفا أك إرىابا، التعر 

التعرؼ الفوضى كال ا٥بمجية، كما كاف سائدا كمنتشرا من قبل إ٭با كاف إفراز 
 الفساد كالطيياف كالظلم، كأف ا٢بلم ا١بميل بدأت مرامل ٙبقيقو

كأف مصر كا٤بصريْب يستعيدكف دكرىم كيستعيدكف رسالتهم ال ليقولوا لكل مصرل 
ر ى بل كلكل إنساف ارفع رأس  يا أخى فأنت إنساف كأنت فقط، كإ٭با ليقولوا لكل ع

 مر. ككانت مفاجآت األقدار
 شباب يهتف من عمق ببلدل....

 ييٍسًقط ليل الظلم كييٍسًقط االستضعاؼ
 كٰبي يف الناس رجولة أمة تأ ى ا١بور

 كتأ ى الفحش كاالستلخفاؼ.
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 )*( (2/4اٌثىسح ثني حتًٍُ اخلرباء وِفبخآد األلذاس )
كل سفرة للوطن الياىل كنت أعود مكتئبا من كثرة ما رأيت الدموع ا٤بلختنقة يف يف  

 عيوف الناس، مٍن أعرفهم كمٍن ال أعرفهم.
كنت أرل على الوجوه مزنا دفينا يعكس ماالت من القلق على ا٢باضر   

 كا٤بستقبل.
ٜبنو  رب األسرة مكبل بتوفّب إٯبار البيت كالزيت كما يلـز األسرة ٩با ال ٯبد إىل 
 سبيبل.
كانت ماالت ا٣بوؼ من اجملهوؿ تكسو الوجوه ٗبزيج من السلخط كا٣بوؼ   

ـي  ا٤بكبوت، ككأف األجهزة ا١بهنمية لنظاـ الطاغية "كعلى رأسها جهاز أمن الدكلة" ٙبيىرًٌ
على اإلنساف مٌب ٦برد اإلمساس بالسلخط أك الترـب ٗبرارة ا٢بياة، ككاف كل شئ يبدك 

 ٘باه ا٤بطلوب.ساكنا كمنساقا يف اال
كعلى مدار ثبلثة عقود عجاؼ زادت الفجوة بْب فقراء ال سبيل لديهم للقرب من  

مياًل السلطة كالسلطاف، كبْب أىل الفهلوة الذين استطاعوا أف يلتحقوا برك  ا٤بسبحْب 
ٕبمد الطاغية كأ٦باده يف نزاىتو كنظافة يده كا٫بيازه للفقراء كقدرتو على ٙبقيق األمن 

رار. كىكذا رددت مصانع الكذب يف ملسسات ىاماف الصحفية تليفزيونا كاالستق
 كصحافة كإذاعة.

كظلت صحافة النظاـ كأجهزة إعبلمو ٛبارس ا٤بسخ كالتضليل بعناكين ثابتة تتيّب  
فقط يف ا٤بناسبات مٌب مفظها أغل  أبناء الشع  من كثرة تكرارىا، ككلها عناكين من 

ألف كمدة سكنية  ََٓعاناة عن الطبقة ا٤بتوسطة" نوع "الرئيس يشدد على رفع ا٤ب
 حملدكدل الدخل "خطة ٟبسية ٤بواجهة البطالة" ال مساس بدعم السلع الضركرية
 "بتوجيهات من السيد الرئيس "امتياجات الناس البد أف تكوف أكلوية ا٢بكومة ا١بديدة"

ساء مظ  تل  ىي العناكين الرئيسة يف صحافة ىاماف ك٤بدة ثبلثة قركف، فإذا 
القارئ كساقو لقراءة مقاؿ السيد رئيس التحرير أك ٙبليل السيد رئيس ٦بلس إدارة 

                                                 
  َُُِ - َّ - َّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ا١بريدة يف أم من ىذه الصحف مثبل، فإف مالة من اليثياف مصحوبة بنوع غري  من 
االكتئاب تصي  ا٤برء بعد القراءة لكثرة ما امتواه ا٤بقاؿ من كذب عن دكر مصر يف 

كما قاـ بو السيد الرئيس يف ىذا اجملاؿ، كأف مصر أكرب من أف احمليط اإلقليمى كالدكىل 
تتأثر بالطمومات الٌب تظهر من ىنا أك من ىناؾ يف ا٤بنطقة، كفقدت ا١برائد مصداقيتها 

 كمل تبق فيها صفحة كامدة ٙبظى ٗبصداقية باستنثناء صفحة الوفيات.
ا مهددة مٌب يف كاكتشفنا بعد تل  السنْب أف دكر مصر قد انكمش كتقلص، كأهن 

نصيبها من مياه النيل شرياف ا٢بياة بالنسبة لنا، كأف مصر ىبة النيل كقعت فريسة 
 الفوضى كاإلٮباؿ كالبلمسلكلية، كأهنا على مافة ا٣بطر يف زراعتها كمياىها.

الطبقة الكادمة كا٤بتوسطة ٙبت ضيط الفساد كا٢برماف من مقوقها فقدت دكرىا  
اعي، كانتقلت يف سلم الَبتي  إىل اليالبية الفقّبة أك الٌب يف إمداث التوازف االجتم

تعيش ٙبت خط الفقر، األمر الذل يدفع الناس إىل التفريط يف أخبلقهم كمن مث تنتشر 
مظاىر الفساد ا٤بلختلفة الٌب تتمثل يف التحايل على القانوف كاغتصاب ا٢بقوؽ كاليش 

عو من أنواع الفساد ا٤بلختلفة، كقد كاالستيبلؿ كالرشوة كغّب ذل  ٩با ٯبلبو الفقر م
استطاع النظاـ أف ييرس فسادا ٙبت كل طوبة يف مصر، مٌب ا٢باشية الٌب تعمل معو 
كيفَبض فيها أف تكوف قنوات جيدة التوصيل ٥بمـو الشع  كمعاناتو كمصدر النصيحة 
كالتوجيو للحاكم جعلها تنشيل بعضها ببعض كلكى يبقى كل كامد منهم يف مكانو 

رب من الفرعوف األكرب كاف عليو أف ٯبتهد يف رصد كمتابعة اآلخرين ليجمع بالق
أكربعدد من األخطاء كا٣بطايا كالنقائص عنهم ليقدمها يف تقارير كملفات جاىزة 
للفرعوف األكرب أك لزكجتو أكللفرعوف الصيّب مٌب يضمن البقاء، ككأف لساف ماؿ 

 ا١بميع يقوؿ لسيدىم"، "كلنا لصوص يا سيدل".
ا٤بعيشة الضن  الٌب سب بها الفساد مل تكن فقط أزمة يف الزيت كالسكر كمواد  

التموين ا٤بلختلفة، كمل تكن فقط أزمة يف ا٤بساكن كا٤بواصبلت كبطالة الشباب كالعنوسة 
باإلضافة إىل األزمات الصحية كاألمراض الٌب ملت با٤بصريْب نتيجة ا٤بواد اليذائية 

، كا٤بياه غّب النقية، كصفقات الدـ ا٤بلوث الٌب ٛبت كخرج ا٤بسرطنة كا٤بعركفة ا٤بصدر
أصحااها من القضية، كإ٭با انضم إليها أزمات أخرل ٛبثلت يف اختبلسات بليت 
ا٤بليارات كصفقات لرجاؿ أعماؿ مقربْب من النظاـ طالت ثركة الشع  يف البَبكؿ 

ذل  إىل جيوب قلة قليلة كالياز كبيع ا٤بصانع كالقطاع العاـ كأراضى الدكلة ليتحوؿ كل 
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أصبحت نتيجة تزاكج السلطة كرأس ا٤باؿ ٛبس  ٗبقدرات األمة ا٤بصرية كتتحكم يف 
ماضرىا كمستقبلها كمن مث هتمش الشع  كلو ٗببليينو الثمانْب كبقيت السلطة ٕباشيتها 
كأزالمها ٛبارس الفساد كاالستبداد كالقهر، تزكر إرادة الشع  كتعبث بأصولو كمقوماتو 

يف اآلمن كمن مث خلقت ك  مًٌش األكفاء كتقرًٌب الدنئ كتتهم الربئ كٚبوًٌف األمْب كٚبي هتي
 أزمة أخرل يف ا٤ببادئ كاألخبلؽ كانت نتيجتها أهنا:

كالشوؾ استهزأ بالزىر  كالقيم بضاعات يف األسواؽ، جعلت من الناس ٛباثيل نفاؽ،
كضاؽ الناس ببعضهم  على،كٛبطى الكوخ أماـ القصر كقاؿ أنا األ كقاؿ أنا األفضل،

 كظنوا أنو ال مل أبدا.
فشل النظاـ يف تقدَل أم مل ألية مشكلة، لكنو ٪بح يف تأزَل ا٤بواقف بْب الناس  

 كالطبقات كالفئات كا٤بسلمْب كاألقباط.
٪بح النظاـ يف أف يبث كراىية ا٤بواطن لنفسو كإلخوانو كمٌب لوطنو الذم يقدـ لو  

 خذ يف مقابلها ا٥بواف.الوالء كالتضحيات مث يأ
ٛبادل الطاغية كالطيياف، الفرعوف الكبّب كالفراعنة الصيار يف غيهم، كأغراىم  

صرب الشع  كطوؿ ٙبملو، كمجبهم عن ا٢بقيقة ىتاؼ ا٤بنافقْب بالركح كالدـ، كما 
رددتو مصانع الكذب يف ملسسات ىاماف مٌب صدقوا أنفسهم، كٙبدثوا عن إ٪بازات 

 وىم فقط كمن مث ٘باىلوا تراكم اليض  لدل ا١بماىّب.ٙبققت يف عامل ال
ىذا التمادل للطاغية كالطيياف، للفرعوف الكبّب كالفراعنة الصيار من مولو  

يضيط عادة على مشاعر الشع  مٌب يدفع بو من ميث ال يدرل كال يقصد إىل مافة 
كل فيها ا٤بوت ا٣بطر يف هتديد ا٥بوية، كىى ا٤ببلذ اآلمن يف ٢بظات ا٣بطر كالٌب يتسا

 كا٢بياة كغالبا ما يكوف ا٤بوت يف سبيل ٞبايتها كاحملافظة عليها ىو ا٣بيار األفضل.
 ذل  بالضبط كالتحديد كانت األمواؿ يف مصر، فماذا عن األمة كلها؟ 
البامث ا٤براق  لؤلمداث كاف يلحظ أف األمة خارج نطاؽ العقل كالتصور فيما  

 لعادة.تبديو من أفعاؿ خارقة للعقل كا
فأنت تتصور مثبل أهنا قد ماتت، فإذا اها تزلزؿ الكوف كلو ٗبفاجآت ال ٚبطر لبشر  

 على باؿ.
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ظاىرىا يبدك ل  ككأنو صفحة األفق يف صفائها، أك كسطح ا٤باء يف ٕبرر اكد  
 كلكن ال تدرل ماذا ٱبتبئ يف األعماؽ.

احمليط إىل السكوف كالسكن كاالستكانة تسود سطحها كمناخها كمسامتها من  
ا٣بليج مٌب يظن ا٤برء أهنا قد ماتت أك أكشكت على ا٤بوت، فإمساسها ال يستجي  
لكل أنواع الوخز كجهازىا العصىب قد فقد الَبابط بْب أجزائو كخبلياه، أما قلبها فقد  
كف ىو اآلخر عن النبض كا٣بفقاف، فهى ال ٙبيا كإف كانت تعيش، لكنها تعيش خارج 

 ركة.قوانْب ا٢بياة كا٢ب
ىكذا تبدك األمة للناظرين إليها كا٤بهتمْب بشأهنا كأغل  من يعيشوف على أرضها  

 كٙبت ٠بائها،ككل يـو ٲبر كسابقو كال جديد ٙبت مشها احملرقة كظبلـ ليلها الدامس.
كفجأة كبيّب مقدمات يتحوؿ السكن إىل زلزاؿ، كالسكوف إىل مركة يكاد العقل  

أما االستكانة فتتحوؿ إىل غض  كثورة كٙبد كإصرار من سرعتها يعجز عن متابعتها، 
 كإعصار.
غريبة كعجيبة ىذه األمة ٗبفردات ببلدىا كأبنائها، كاألكثر غرابة منها كاألشد  

عجبا ىم زعماؤىا الذين مكموىا دىرا كمل يفهموا طبيعتها كخصائصها الدفينة كطوؿ 
النـو كالكسل كالوىن صربىا كقدرهتا على ضبط ذاهتا ك٘بديد نفسها كنفض غبار 

 كاالستضعاؼ عن كواىلها.
ىلالء الزعماء تعاملوا معها كما يتعاملوف مع أرقاـ ا٢بساب رغم أف بعضهم ال  

يزاؿ عاجزا عن عد كإمصاء ثركتو ا٤بسركقة كمقتنياتو ا٤بنهوبة من عرؽ أبنائها 
 كا٤بوضوعة سرا يف مصارؼ السادة الكبار.

عجبا، فهم خارج سياؽ التاريخ كا١بيرافيا، كخارج  زعماؤىا أكثر غرابة منها كأشد 
 نطاؽ العقل كا٤بنطق، كمٌب خارج مدكد ا٣بياؿ يف كل ما يفعلونو.

 خارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف استبدادىم،
 كخارؽ نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف سرقاهتم للشعوب،

 كخارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف الكذب على شعواهم.



181 

 

ياؿ يف ٧بابات أعداء ىذه األمة على مساب كىدر كخارج نطاؽ العقل كا٣ب
كخارج نطاؽ  كخارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف تعذيبهم للشعوب، مقدرات الشعوب،

 العقل كا٣بياؿ يف عزلتهم عن ٮبـو الناس كمركة التاريخ كطبائع األشياء.
كإذا استعرضت مياة كسلوؾ كل كامد من ىلالء الزعماء ٘بد نفس  أماـ  

ة كمركبة من كل أنواع النواقص كالتناقضات، ا٣بوؼ الشديد، كالبطش شلخصية معقد
 الشديد، كالقهر الشديد، كالظلم الشديد، كالصلف الشديد، كالكذب الشديد.

يظهركف للناس أهنم باقوف يف أماكنهم استجابة لرغبة الشع  كليكونوا يف خدمة  
 الشع ،بينما يطيحوف بكل رغبة للشع  يف زكا٥بم.

هنم يف خدمة الشع  بينما ىم يسلخركف كل مقدرات الشع  ٣بدمة يدعوف أ 
 مصا٥بم كمدىم كمصا٢بهم ماشيتهم.

الوامد منهم ٰبكم الدكلة ما يزيد عن ربع قرف كخبلؿ ربع القرف األسود ٲبن على  
شعبها كيذكرنا بالليل كالنهار كيف الصباح كا٤بساء بأنو صام  الضربة ا١بوية األكىل 

يعمل طبيبا مث ٠بع منادم ا١بهاد فلخلع مبلبس الط  كخرج كرك  ككأنو مثبل كاف 
الطائرة كراح يقـو بعمليات فدائية لينقذ الوطن، كمل تكن ىذه كظيفتو الٌب أعده الوطن 

 ٥با أصبل.
بعضهم قارب نصف قرف يف التسلط على الناس فلما طالبو الناس بالتييّب كترؾ  

كأنا اجملد كلوالل ما عرفتم عزة كال كرامة كال ٠بعت  ا٢بكم قاؿ ٥بم: أنا التاريخ كأنا العزة
 بكم الدنيا.

ا٤بظاىرات ضده ٛبؤل األرض كتسد األفق كىو يكذب كيقوؿ ال توجد مظاىرات،   
 كل الشع  ٰببُب كيهتف ىل كيللف كلمات ا٤بدائح يف مىب كيفديُب ٕبياتو.

جاءت اهم  اليرباء الذين تناكلوا مبوب ا٥بلوسة ىم من خرجوا علينا كقد 
 القاعدة،كىم بقايا ا٤بعتقلْب يف جوانتنامو.

 ىلالء الزعماء ٰبار العقل يف ٙبليل شلخصياهتم ا٤بمجوجة كالكريهة كالسلخيفة. 
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تنظر إىل أشلخاصهم السمجة كٙباكؿ التحليل فتجد عقو٥بم صنعت من جلد  
ذكاء يف فهم األمذية ا٤ًبًّبًل ا٤بصنعة يف ركسيا أياـ مكم ستالْب. فهم مطعموف ضد ال

 شعواهم.
الشعوب استنفدت كل رصيدىا التارٱبي من ا٥بتاؼ ضدىم كاستنفدت أيضا يف  

تفهيمهم كل كسائل اإليضاح كبكل اإلشارات الساخرة، كبكل الليات مٌب يفهموا، 
 ارمل، إذى ، تنح، خلصنا، إرمل يعُب إمش، إمش يعُب غور.

٥بم "ًمل وا عنا" دعونا نتنفس  خرجت الشعوب كبا٤ببليْب كمن كل الطوائف لتقوؿ 
نسيم ا٢برية، فإذا بكل ىذه ا٤ببليْب يف نظر الطياة كخدمهم ٦برد عناصر أجنبية مندسة 

 ٯب  سحلهم كتأديبهم ليكونوا عربة لكل من يتمرد على ا٢بكم الرشيد.
كىكذا بدأت رملة جديدة من معاناة الشعوب يف ظبلؿ زعمائهم ميث مارس  

 الشعوب بتطبيق رؤيتهم ٤با تعلموه من أفبلـ رعاة البقر،الزعماء دكرىم مع 
 فالزعيم كمده ىو الذل خاض اهم ا٢بركب، 
 كىو كمده صام  الضربة ا١بوية القاضية، 
 كىو كمده الذل ٲبدىم با٣ببز كبالطعاـ كالشراب كأنفاس ا٢بياة، 
مر كىو كمده الذل من مقو أف يستث كىو كمده الذل يرعى ٥بم السبلـ كاألمن، 

٥بم ثركة الببلد يف مسابات سرية كىف بنوؾ ٱبتارىا ىو، كىو كمده الذل يستنزؼ 
 كٰبتل عقو٥بم كأفكارىم مٌب شاء، كيسجنهم أك يعفو عنهم مٌب شاء، ،خّباهتم مٌب شاء

ككل ثركاهتم مل  لو كمده، يصادرىا مٌب شاء، كلو كمده أف يعطي منها بعض الفتات 
مق أعوانو كمساعديو أف يعاملوا الشعوب ككأهنم أبقار  ًمن ةن كمكرمة ٤بن شاء، كمن

ٰبلبوهنم مٌب شاؤا كيذٕبوف منهم مٌب شاؤا، كعصاىم دائما جاىزة ٤بعاقبة ا٤بلخالف 
 كتأدي  كل بقرة شاردة أك ثور يتمرد.

يتحدثوف عن الدٲبقراطية كىم ٲبارسوف أقسى كأشد أنواع االستبداد، يقولوف إهنم  
كلن يقصف قلم مر ىف تارٱبهم، بينما ىم ال يَبكوف على السامة إال ٞباة ٢برية التعبّب 

أقبلما هتتف بأ٦بادىم كتسبح ٕبمدىم كتدعى أف أمريكا كاالٙباد األكرك ى كمٌب ا٤بؤل 
 األعلى يستشّبىم كيأخذ ٗبشورهتم كيدرؾ قيمتهم لفرط خربهتم كمكمتهم كبعد نظرىم.
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ة الطياة كالفراعنة ينتظركف اآلف دكرىم بعض الطياة كالفراعنة سقطوا بالفعل،كبقي 
كيشعركف بدكار شديد، كتقض مضاجعهم بأكرب الكوابيس كأخطرىا مهما كاف مجم 
ا١بنود كا٣بدـ، كلن تنفعهم أموا٥بم كال أكالدىم، كىم من شدة الفزع مع كل طلعة مشس 

 يتحسسوف رؤكسهم ليتأكدكا أهنم ال زالوا على قيد ا٢بياة.
م كليسوا من جنس البشر، إهنم نوع غري  كعجي  من مكاـ ال قلوب ٥ب 

 القوارض يتمتع بأنواع من األسلحة القذرة شديدة الفت  كالتقطيع.
غّب أف سبلما جديدا اكتشفو الشع  العر ى كبدأ يدخل ا٣بدمة اآلف " إ٠بو  

الشع  يريد" كىو سبلح يقضى على كل أسلحتهم كأليامهم كأمبلمهم يف التجديد أك 
 .التوريث
كلكي ال ننسى ٯب  أف نتذكر دكما أف رٞبة هللا كمفاجآت األقدار كإرادة  

الشعوب أسبق كأمد  من كل أساليبهم ا٣بسيسة كأسلحتهم القذرة إذا كاف "الشع  
 يريد".
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 )*( (3/4اٌثىسح ثني حتًٍُ اخلرباء وِفبخآد األلذاس )
اليض  من كضع الرافض كا٤بتمرد كالثائر على اختبلؼ درجاهتم ٯبمعهم أصل 

معْب، كلكنهم ٱبتلفوف يف كمو كىف كيفيفة توظيفو كاالستفادة منو يف تييّب ىذا الوضع 
 ا٤بعْب.
ا٤بنظركف للثورات دائما يطرموف ٦بموعة من التساؤالت يتحدد على ضوئها الرؤية  

كالتصورات، ىذه األسئلة ٛبثل استقراء ذىنيا ٰباكؿ استشراؼ ا٤بستقبل، كما أهنا ٛبثل 
ملية قياس نفسي كاجتماعي ٱبرب البامث بنوعية ا٢براؾ القادـ كإرىاصاتو، كٰبدد إٍف  ع

كاف رمم اليي  ٰبمل يف ا٤بستقبل القري  ثورة شاملة مصحوبة بتييّب عاـ، أـ أف 
القادـ ٦برد رفض صادر من فئة معينة من الناس لوضع معْب، إذا تيّب ىذا الوضع 

ناس كما كانوا؟ كىذا ما يتحقق عادة يف مالة كٙبقق ا٤بطلوب سكن كل شئ كعاد ال
 ا٤بظاىرات الفئوية الٌب تطال  بتصحيح أك بتييّب كاقع بعينو.

ىنال  ٦بموعة من األسئلة شبو اإلجرائية يطرمها ا٤بنظركف على ا٤بستول الفردل  
 كعلى ا٤بستول ا١بماعي فيتساءلوف:

كمن ىم أعداؤؾ  من أنت؟، ماذا تريد؟ من ىم أصدقاؤؾ على ىذا الطريق؟ 
كخصوم ؟ كم يبلغ مجم كالء األصدقاء لفكرهتم؟ كىل ىى ٦برد فكرة يف الذىن أـ 
أهنا قضية ٧بورية يتمركز مو٥با كل النشاط كا٢بركة يف الواقع ا٤بعاش؟ ما درجة كالء 
أعدائ  كخصوم  لفكرهتم ك٤ببادئهم؟ ماىي أدكات  كآليات  ككسائل  يف التييّب 

 كالثورة؟
تل  التحليبلت مل تكن ىنال  إرىاصات يف مصر احملركسة بثورة قادمة على ضوء  

 ٥با عقل كرأس ك٥با تنظيمات كتشكيبلت ك٥با أىداؼ كاسَباتيجيات كأيديولوجية معينة.
فقط ىنال  ٙبليبلت لللخرباء كتقديرات كانت ٙبذر كلها ليس من ثورة منظمة،  

ات القادرة على التييّب فرغت فكل شئ يف قبضة النظاـ كٙبت سيطرتو، ككل ا٤بلسس
من ٧بتواىا كعلى مدل ثبلثْب سنة،كمن مث كانت التحذيرات من بركاف بشرم غّب كاع 

 كغّب مدرؾ مصحوب بطوفاف رىي  من ا١بياع يدمر كل ما يف طريقو.
                                                 

 ـَُُِ – َّ - ِْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ا١بياع ىلالء نػىهى ى النظاـ ثركهتم ليمؤل اها خزائنو، كأكل النظاـ كل أقواهتم كمل  
 .يستبق ٥بم شيئا

تضمنت التحذيرات أيضا خوفا مرعبا ٩بن يعيشوف يف العشوائيات كتعدادىم يبلغ  
ٟبسة عشر مليونا من البشر ظلمهم النظاـ كمىو ؿ ما ٯب  أف يكوف مساكن ٥بم إىل 
فلل فاخرة، كشاليهات يف شواطئ خيالية لو ك٢باشيتو كمن ٲبشوف يف ركابو كيطبلوف لو 

 كيزمركف.
٦برد مظامل، كإ٭با كانت مظامل مستفزة ٤بشاعر الفقراء  مظامل النظاـ مل تكن 

كا٤بساكْب كأىل الكوارث كأىل العشوائيات، فلم يكتف ٗبا مل اهم من مصائ  الفقر 
كالعوز كالبطالة كتكرار الكوارث كضياع ا٢باضر كا٤بستقبل كجور السلطاف كالسلطة، 

رات مياهتم، كمن مث كإ٭با أضاؼ إليها السلخرية ك٘باىل مشاعرىم بعد ٘باىل ضرك 
تراكمت ا٤بظامل مٌب ٙبولت إىل جباؿ من الظلمات كجباؿ من اليض  الساكن بعضها 

 فوؽ بعض.
اليري  أف الرئيس كانت تذكر لو ىذه ا٤بظامل فبل ٰبرؾ ساكنا، ككأهنا تقع يف جبل  

قاؼ، األمر الذل جعل البعض يشك  يف مشاعر الرجل، كأنو ال قل  لو، بينما التمس 
آخركف عذرا بأنو دخل غيبوبة أرذؿ العمر تل  الٌب تفصل صامبها عقبل كذاكرة لو 

 كقلبا كمشاعر عما ٯبرل مولو.
الشع  ا٤بصرل الطي  كا٤بتسامح كصام  الباؿ الطويل ٙبمل كصرب،  

كصرب،كغفر كماكؿ كعادتو أف ينسى كأف يتناسى، لكن مجم ا٤بظامل كمجم اليض  
 ماالت البشر.ا٤بَباكم كاف أكرب من كل امت

سلوؾ النظاـ ٪بح بتفوؽ غّب مسبوؽ يف استجماع كتراكم كل أسباب اليض   
لدل الشع  ا٢بليم الطي ، فجهازه كمزبو السياسي مارس على شعبو ما يعرؼ بالنباىة 
كاالستحمار، كالنباىة كاالستحمار تعُب أف طرفا يظن خطأ كيستقر يف نفسو أنو أذكى 

استيفاؿ ا١بميع، كإخضاع ا١بميع، كإذالؿ ا١بميع، كمن مث  من ا١بميع، كأنو قادر على
 ٲبارس عليهم النباىة اليبية.

يف النباىة اليبية يتعامل النظاـ مع شعبو ككأهنم ال عقوؿ ٥بم كال إدراؾ لديهم، كأف  
بو، كتظلمهم كال ييضبوف، كتصادر لديهم قابلية االستحمار فتأكل مقهم كال يطالبوف
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علي ، كتسلط عليهم "جهازؾ " جهاز أمن الدكلة دهتم كال يعَبضوفمريتهم كتزكر إرا
 فّبتعدكف كيكادكف أف ٲبوتوا خوفا جملرد ذكر ا٠بو.

يف النباىة اليبية يظن الطاغية أنو قد ٛبكن من شعبو، كأنو قد شيلهم اهمومهم  
 مٌب جعلهم يقتاتوف ا١بوع، كيطوكف بطوهنم على مرماف، كٛبتلئ مشاعرىم بالرع  من
"أمن الدكلة" أما عقو٥بم فيكفيها االنشياؿ بقطار ا٥بمـو الذل يفـر ٙبت عجبلتو كل 
أمل يف ا٤بستقبل أك مٌب كل تطلع أك رغبة يف التييّب، كمن مث فا٢باكم الطاغية آمن يف 
 سرب أجهزتو، ال يعكر صفوه كدر الكوارث الٌب تنزؿ بشعبو مهما كاف عدد الضحايا.

ة من أبناء شعبو ييرقوف بسب  عب ارة فقدت صبلميتها كال أكثر من ألف كأربعمائ 
تصلح لبلستعماؿ، ككجودىا يف ا٤بواٌل كاف مظهرا من مظاىر الفساد كدليبل عليو، كىو 
فساد زاد انتشاره مٌب طاؿ مياة الناس كأصبح يهدد كجودىم، مث ال يقدـ كلمة عزاء 

 ألسر الضحايا.
مصر كبتوصية من أمد مرافقى الرئيس  يف ا٢بادثة نفسها يهرب ا١باٌل خارج 

كمعاكنيو كال يقدـ الرئيس كلمة اعتذار أك يأخذ موقفا ٩بن ساعد ا١باٌل كسهل لو عملية 
 ا٥بركب من مصر مٌب ال ٱبضع للمحاكمة.

تليفزيوف سيادتو يف يـو كفاة مفيده أعلن ا٢بداد العاـ ككسى كجوه كل ا٤بصريْب  
تورمة من شدة البكاء كقد ارتدين اللباس األسود با٢بزف كظهرت مذيعاتو كعيوهنن م

عبلمة ا٢بداد مزنا على ا٢بفيد الفقيد، بينما تربع نفس ا١بهاز يـو أف غرقت العبارة 
الكارثة كضحاياىا األلف كأربعمائة بإذاعة مبارة كرة قدـ كفيلم كوميدل مٌب يرفو عن 

 الناس كٱبرجهم من مالة ا٢بزف؟"
مواراتو ذكر ا٤بذيع أمامو أنو كاف يعمل يف عىب ارة،  الرئيس نفسو يف كامد من 

 فيعلق ضامكا كساخرا " عىب ارة من بتوع اليومْب دكؿ إللى بييرقوا..؟"
جرائم النظاـ كمزبو كأدكاتو ساعدت كثّبا على تنمية الشعور بالظلم بعد مادث  

قصمت  اإلسكندرية الذل قتل فيو الشاب خالد سعيد، ككانت تل  ىى القشة الٌب
 ظهر البعّب.
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دخلت أدكات العصر التكنولوجية كيف مقدمتها الفيسبوؾ كالتويَب كاإلٲبيل على  
ا٣بط لتقلل من قبضة النظاـ يف السيطرة على ا٤بعلومة كا٣برب كتوجيههما الوجهة الٌب 
يريد، األمر الذل ساعد على توضيح ا٢بقائق ككشف ا٤بستور من اال٫برافات، مث كانت 

 ة اليض .عملية عو٤ب
مادثة قتل الشاب خالد سعيد كموقف النظاـ البل مباىل منها، كعدـ أخذ موقف  

٩بن قتلوه أماـ أعْب الناس، كتلفيق التهم للقتيل الشاب ك٧باكلة تشويو صورتو كالتدليس 
يف القضية، كٙبويل الضحية إىل ٦بـر كتوظيف اإلعبلـ يف تكريس ىذا االفَباء الكارثى،  

ضا على تنمية الشعور با٣بطر ا٤بشَبؾ لكل شباب مصر، كمن مث كل ذل  ساعد أي
تنمية الشعور با٢بق ا٤بشَبؾ يف التييّب الذل ال يكوف كلن يأتى إال منا كال ينمو إال 

 بتضحياتنا ٫بن، كمن مث فقد ٘بمعت كل أسباب الثورة ا٤بتمثلة يف:
 فساد النظاـ كمزبو كأجهزتو. 
كجود الظلم لقياـ الثورات، كإ٭با البد من تنمية تنمية الشعور بالظلم،فبل يكفى  

 الشعور بو، كإدراؾ خطورة استمراره.
تنمية الشعور با٣بطر ا٤بشَبؾ كتعميم ىذا الشعور مٌب تتوفر القاعدة العريضة يف  

 الدعم كا٤بساندة.
تنمية الشعور با٢بق ا٤بشَبؾ يف التييّب، ميث يظن البعض خطأ أف مهمة التييّب  

يتها على شلخص معْب ٲبثل رأسا كرمزا، أك على جهة معينة ٛبثل مرجعية، تقع مسلكل
كمن مث فتنمية الشعور با٢بق ا٤بشَبؾ يف التييّب ٯبعل لكل فرد نصيبا يف ىذا الشرؼ،  

 كما يوج  عليو كاجبا من التضحيات عليو أف يلديو.
على أم  كجود القدر الكاىف من ٨بزكف اليض ، كاليض  ىو القرار األزيل للتمرد 

كضع مهْب، كمن مث فبل بد من كجود القدر الكاىف من اليض  ميث ٲبثل يف تل  
ا٢بالة كقود الثورة كالثوار لتحري  ا٤بشاعر يف ا٘باه التييّب كالثورة، كمن مث تكوف عملية 
ا٢بشد ا١بماعى كا١بهد ا١بماعى كالتبلمم ا١بماعى الذل يساعد على كسر ماجز 

 ض  مداه فتل  ىى نفسها البداية يف التييّب كالثورة.ا٣بوؼ، كعندما يبلغ الي
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بعد البداية كالتبلمم ككسر ماجز ا٣بوؼ بدأ سقوط كل آليات النظاـ يف التعامل  
مع اليض  الشعيب كفرار فلوؿ الداخلية يف ٧باكلة إلثارة الرع  كالفوضى داخل 

 الببلد.
قوات ا٤بسلحة الٌب تشكل مل يكن أماـ النظاـ غّب اللجوء آلخر مصونو القوية، ال 

مصدر القوة بالنسبة لو، ككانت ميثياتو أنو فيها تر ى، كفيها قد مكم، كمنها قد ترفع 
 كارتقى، مث ىو قائدىا األعلى على مدل ثبلثْب سنة.

لكنو نسي أنو كعلى مدل ثبلثْب سنة، ماكؿ هتميش دكر القوات ا٤بسلحة،  
 اءىا.كتفرييها من ٧بتواىا، كماكؿ إغراءىا كإغو 

نسى أيضا أف ا٢بصن األخّب الذل ١بأ إليو كىو القوات ا٤بسلحة، ال تتكوف من  
أفراد جاءكا من ا٤بريخ، كلكنهم أبناء ىذا الشع  كيشكلوف درعو كذراعو، كمل تكن كمل 
يكن أبناؤىا بعيدا عن ا٤بشهد يف معاناتو كضيطو على أبناء شعبو، كاستلخفاؼ النظاـ 

كامتكار مزبو كماشيتو للحكمة ا٤بطلقة، كا٢بقيقة ا٤بطلقة،  بعقوؿ أبنائو، كامتكاره
 كالقرار ا٤بطلق.

من صفات الطياة عادة أهنم ينسوف عرب التاريخ كال يذكركهنا، كما أهنم أيضا  
ٯبهلوف سنن التاريخ كالسنن االجتماعية الٌب ٙبكم مركة الناس كاجملتمعات، فقدٲبا قد 

نة العصر ا٢بديث ال يعرفوف ذل ، كأٌل ٥بم بقراءة تر ى موسى يف بيت فرعوف، لكن فراع
 التاريخ كالثقافة كالعلم، يكفيهم من يقرأكف ٥بم الفنجاف كالكف كيضربوف ٥بم الرمل.

يكفيهم أف تأتيهم أجهزهتم بتقارير عمن يريدكف فضحو كاليدر بو ليكوف عربة  
و كاف ٩بن مو٥بم،أك  لكل من يعارضهم أك ٱبالفهم يف رأم، أك يتجرأ كيقوؿ ٥بم ال. كل

 كانت ال يف مكاهنا كزماهنا.
ىذه العوامل كلها تلدل إىل نتيجة كامدة ىى السقوط االضطرارل أك السقوط  

 القهرل، كمن مث كانت الثورة.
الثورة ال تعُب فقط تييّبا يف النظاـ السياسي كاستبدالو بنظاـ آخر كانتهى األمر،  

كالتصورات، يوازيو كيعقبو تييّب يف السلوؾ كا٢بركة،  إ٭با تعُب تييّبا يف الرؤل كاألفكار
كال ٲبكن أف يتم ىذا التييّب بثنائيتو يف األفكار كالرؤل كالتصورات كمن مث يف السلوؾ 
 كا٢بركة فحس ، كإ٭با البد أف يسبقو كيتقدـ عليو تييّب يف ا٥بمم كالعزائم كاإلرادات.
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، ال  تيّب يعُب تبدال ىف ا٤بواقف مواءمة ٤بوقف أك كبالقطع الت ًييّب ليس ىو التػ يىيػيري
لشئ طارئ خوفا من آثاره يف التييّب، كما يصام  ذل  من فقداف ا٤بزايا، كمن مث 
فصامبو ال يعود فقط ٤با كاف عليو بعد انتهاء ىذا الطارئ، كإ٭با يتوافق يف الظاىر مع 

الظاىر با٢بيل  شكل كمرفية ا٤بواقف ا١بديدة، كلكنو ال يلبث أف يلتف عليها يف
ا٣بادعة، كىذا ىو النفاؽ طويل التيلة قليل ا٢بياء، ال ٱبجل من أفكاره القدٲبة كمواقفو 
القدٲبة كىو على استعداد ألف يعود إليها كيكرر مواقفو ا٤بلخجلة إذا مانت الفرصة 

 ك٠بحت الظركؼ.
ف أصحاب ىذه ا٤بواقف خطر على الثورة، كخطر على ا٢بياة نفسها؛ألهنم ٰبملو  

يف أنفسهم جراثيم نوع من النفاؽ الوضيع، ألصحابو ألف كجو كألف لوف كألف شكل، 
 كىم ٯبيدكف كٕبًٍرًفيةو كبّبة ركوب ا٤بوجة كا١برم مع التيار كرٗبا يف مقدمتو.

ىلالء ىم الذين يأكلوف على كل مائدة،كيرقصوف يف كل فرح كينوموف يف كل  
  كلها كيف كل ا٤بيادين.مأمت، كغالبا ما يكونوف ىم كراء ا٤بآمث

كىم أيضا ال يزالوف يف أماكنهم داخل ا٤بلسسات الصحفية كىف أجهزة اإلعبلـ  
ا٤بلختلفة كٖباصة التلفزيوف كالصحف القومية، الوجوه ىى ىى مل تتيّب، تيّبت ا١بلود 
كبقيت القلوب كالعقوؿ كالوجداف بعفنها كفسادىا، كذل  ليس تييّبا كلكنو تيّب فقط 

 ات ا٤بواقف.٤بقتضي
أما التييّب فيعُب أف ىناؾ أفكارا جديدة كتصورات جديدة كرؤل جديدة ملت ٧بل 
القدَل كأخذت مكانو، فكأف ىنال  مالة استبداؿ كامل ٛبت يف ذىنية ا٤برء كتصوراتو 

 سبقتها قطعا عملية تييّب يف اإلرادات كا٥بمم كالعزائم.
ظيم يساعد عليها كجود الفطرة النقية الٌب عملية االستعداد كالقابلية ٥بذا التييّب الع

 مل تلوث، كإف غربت ظاىرىا ضيوط ا٢بياة كثقل ا٥بمـو كتراكم ا٤بشكبلت.
يساعد عليها أيضا الكامن ا٢بضارل كاألخبلقى ا٤بَباكم يف الوجداف ا١بمعى للبشر 
 عرب آالؼ السنْب، كىذاف العنصراف "الفطرة النقية كالكامن ا٢بضارل كاألخبلقى"

 فقوداف لدل أصحاب النفاؽ طويل التيلة قليل ا٢بياء.م
يف ا٤بواقف ا٣بطّبة تتوجو بوصلة التوجيو يف اإلنساف للوجهة الصحيحة كينفض عن 

 فطرتو كعقلو ككجدانو كل اليبار الذل مج  الرؤية كزكم األنوؼ من قبل.
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لؤلمداث تتوارل أيضا ضيوط ا٢بياة كثقل ا٥بمـو كتراكم ا٤بشكبلت، كيرل ا٤بتابع  
خىٍلقنا جديدا كخيليقنا جديدا نفض عن كاىلو كل مكببلت ا٢بركة كقيود ا٤بظامل كا٣بوؼ من 

 ا٢باضر كا٤بستقبل.
ا٤بشهد يصبح رائعا كمبهرا كخبلقا،فلحظاتو كلها ٧بطات انكسار كا٫بسار 

 كانتصار.
انكسار لركح ا٥بزٲبة ميث تستبدؿ يف التييّب بإصرار على ٙبقيق ا٥بدؼ مهما  

 نت قدرات الطرؼ ا٤بستبد كأدكات القمع لديو كآليات القتل كعدد ا١بنود كا٢برس.كا
كا٫بسار تاـ ٢باجز ا٣بوؼ من ا٤بوت كا٥بجـو عليو باإلصرار على ا٢بياة مهما 
بليت التضحيات كمهما أمعن الطاغية يف الومشية كاجتهد يف استعماؿ كل ما ٙبتويو 

 خزائن أمنو كمرسو كأتباعو.
كح جديدة تبدلت فيها الرؤل كاألفكار كالتصورات القدٲبة برؤية أعمق كانتصار لر 

 كأفكار أكثر تطورا كتصورات أمشل كأدؽ يف معرفة الصواب كا٣بطأ.
الفطرة النقية كالكامن ا٢بضارل كاألخبلقي عمل عملو يف ٝبع ا٢بشود باختبلؼ 

االمتقاف السائد من قبل توجهاهتا كتياراهتا كفصائلها كدينها أيضا يف ميداف التحرير رغم 
 لتلتقى كلها كتذكب يف إرادة كامدة موؿ ىدؼ ٧بدد كمومد كىو التييّب كالثورة.

ركعة ا٤بشهد ىنا مل تكن يف التنوع فقط، كإ٭با ظهرت يف أعلى ٘بليات الضبط  
اإلرادل ٤ببليْب البشر الٌب خرجت كمؤلت شوارع مصر كقراىا دكف أف يعكر صفوىا 

قامت بو فلوؿ الطاغية كبلطجية النظاـ،كتل  كانت مفاجآت  مادث كامد إال ما
األقدار الٌب ٚبطت ٙبليبلت ا٣برباء ك٘باكزت رؤية ا٤بنظرين للثورات، فهل تستمر الفطرة 
النقية كالكامن ا٢بضارل كركح ميداف التحرير يف ٞباية كمراسة األىداؼ العظيمة للثورة 

 كفصائلها موؿ تل  األىداؼ العظيمة؟.كٝبع ا٢بشود باختبلؼ توجهاهتا كتياراهتا 
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 )*( (4/4اٌثىسح ثني حتًٍُ اخلرباء وِفبخآد األلذاس )
يف قاىرة ا٤بعز تشرئ  األعناؽ ٫بو األعلى كاألغلى دائما كإف ىبطت بفعل النظاـ  

 كفساده كل منامي ا٢بياة.
ة كال  عقل ا٤بتوقد، كىف قاىرة ا٤بعز تستطيع دكما أف ٘بد بيييت ، ٘بد الفكرة النّبًٌ

 كفيها ٘بد الضياء كالنور، كإف أظلمت الدنيا كغابت النجـو كالقمر.
فيها ٘بد البامث النابو صام  الذكاء الفذ كإف ضاقت يداه كقل  رزقو عن الوفاء  

 ٗبتطلبات البحث كالدراسة.
فيها أيضا ٘بد عزة الفكر كمشوخ الرؤية كدقة التوصيف كالتحليل رغم سقوط  

 لثقافية ككزارهتا كأغل  رموزىا يف مضيض ا٢بضيض.ا٤بلسسات ا
فيها ٘بد الركيبضة التافو يطل علي  من شاشات الفضائيات يتحدث يف كربيات  

 القضايا. كفيها ٘بد العبقرم ا٤بيمور الذل ال يعرفو أمد.
فيها ٘بد العلماٌل أك ا٤باركسي ا٤بتيطرس، يديىل علي  ببعض ما يعرؼ من ثقافة،  

كرا ٗبا ٰبفظ من مصطلحات البلوريتاريا كالَبكيبية كالرباٝباتية كما بعد كيستعلى مير 
ا٢بداثة، كفيها ٘بد الفبلح الفصيح كالعامل البسيط كسائق التاكسي كربة البيت األمية 
ال تقرأ كال تكت ، كلكنها بثقافة الفطرة تفقس صامبنا ا٤بيركر، كتعرؼ أف انتماءه ليس 

 ككجدانو كمن مث تدعو لو با٥بداية كالشفاء ٩با يعانيو. لبلدنا، كأنو ميَبب يف عقلو
مْب تتناقش مع ىلالء البسطاء تتعج  من القدرة الفائقة يف النفاذ إىل عمق  

ا٢بقيقة رغم تفاىة ما يكت  يف الصحف القومية كرذالة ما يدكر كيقدـ كيفرض على 
 الناس يف تلفزيوف النظاـ.

يتكيف أىلو مع تل  الكوارث كلها تستيرب كيف يعيش ىذا البلد، ككيف  
كٲبارسوف مياهتم بتلقائية طبيعية يتصورىا بعض الناس ببلدة، بينما ىى ٛبثل يف مصر 

 بشكل ٨بصوص عبقرية ا٤بكاف كعبقرية اإلنساف.

                                                 
 ـَُُِ – َّ - ُّ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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عبقرية ا٤بكاف يف امتفاظو برصيده ا٢بضارل رغم كل عوامل ا٥بدـ كالنه   
 كاالستبلب.

لياقتو العالية على االمتفاظ بذاتو كاستعبلئو يف داخلو كعبقرية اإلنساف يف قدرتو ك  
على ا٥بواف كاالستضعاؼ، كمقدرتو الفائقة على إعادة صياغة ذاتو كاالنتصار على كل 

 عوامل التسطيح كاإلمباط.
فيها ٘بد قيمة الثبات على ا٤ببدأ كاإلصرار على ا٢بق رغم شيوع الباطل كشيوعية  
 اإل٢باد.
يث كدؼء الصداقة كتفاٌل األخ يف خدمة أخيو، رغم كل فيها ٘بد صدؽ ا٢بد 

 ٧باكالت االستبداد يف ٙبري  ا٤بطامع كإثارة الشهوات.
يف قاىرة ا٤بعز تلتقى أيضا بأساطْب الثقافة األصيلة كالفكر ا٢بر فيستمتع عقل   

بأمدث ما أنتجتو عقوؿ العباقرة من رؤل كٙبليبلت، كما استحدث من مصطلحات 
ة طرأت على السامة ٘برل على ألسنة مثقفيها كتتداك٥با أقبلمهم الرشيقة ثقافية جديد
 كالعميقة.
يف احملركسة أيضا رغم زماـ ا٤بواصبلت كفوضى ا٤بركر كضيق العيش كأزمات  

التموين كمشكلة اإلسكاف، يرط  كجدان  مديث ركمى بْب إخوة تذكرؾ باهلل رؤيتهم 
ركم  كتسمو فوؽ ا٢بياة، ككأن  يف زيارة إىل كيدل  على هللا ما٥بم كمقا٥بم، فتتيذل 

 ا١بنة.
كنت يف قاىرة ا٤بعز قبل الثورة بثبلثة أسابيع تقريبا، كمل أكن أدرل أف ا٢بمل   

 ا٤بيموف ألمنا مصر سيحمل مع ٦بيئو إىل الدنيا ميبلدا جديدا للحياة.
العامل  كىف داخل ملسسة أكادٲبية مرموقة يرتبط اها عشرات ا١بامعات العلمية يف 

كتضم صفوة من األكادميْب احملَبمْب، كنت يف زيارة ألمينها العاـ كىو أستاذ لنا كصديق 
نعتز بصداقتو كنستفيد من خرباتو العلمية كالعا٤بية، فالرجل أستاذ يف القانوف الدكىل 

 مرموؽ كمعركؼ.
ا من الزكار، كقد أسعدٌل ا٢بظ ككنت أمدىم يف تل  مكتبو عادة ال ٱبلو أبدن 

أستاذا آخر يف القانوف الدكىل لو يف عامل الَببية الركمية  اللقاء ضم   ..١بلسة ا٤بتميزةا
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ا ككاف بصحبتو مستشار نابو كخلوؽ يعمل نائبن  ،كتزكية النفس كالوجداف باع طويل
لرئيس ٧بكمة النقض، كاف ضمن ا٢بضور أمد الدبلوماسيْب ا٤بتميزين بثقافتهم الثائرة، 

اسية كيعمل اآلف أستاذا لؤلدب اإل٪بليزل ٔبامعة القاىرة، ضم اللقاء  ترؾ ا٢بياة الدبلوم
 ا لرئيس جامعة األزىر.كذل  أمد األساتذة الكبار كيعمل نائبن 

كعلو  ،كاجتهاده العلمي ،معركؼ بدماثة خلقو ،كاف بصحبتنا أيضا بامث شاب  
 احملَبمة. ىو ا٤بدير التنفيذل لتل  ا٤بلسسة ،كتطلعاتو العلمية احملمودة ،ٮبتو

فيها األمباب كل  ىا٢بوار كاف عفويا مل يسبقو ٙبضّب ألنو جاء عرب زيارة تبلق
 كىواه.
كيف مصر احملركسة يتداخل ا٣باص كالعاـ ألف كليهما مرتبط باآلخر، ككل مديث  

كلو بْب الزكجْب كمٌب لو كنت يف جلسة ركمانسية سيلدل متما ٢بديث عن األكضاع 
تتلخلص ٩با ينوء بو العقل كالوجداف من فوضى الفساد كالتسي  العامة للبلد،إذ كيف 

كأزمة البيت كالزيت؟ كمن مث كاف من الطبيعى أف يتناكؿ ا٢بوار أكضاع مصر العامة 
 كا٣باصة.
 كيف القاىرة دائما ستجد كل جديد ليكوف موضوعا ٢بديث بْب طرفْب. 
د يف ا٢بياة اليومية من التييّب كالتوريث كشلكف السياسة كامتقاناهتا، كما يستج 

 فساد أك كوارث ىي القاسم ا٤بشَبؾ بْب كل متحدثْب.
كىف نظر األغلبية اليالبة كالكثرة الكاثرة أف قطار ا٥بمـو الوطنية ٰبمل الكثّب من  

القضايا الٌب تثّب النقاش ا٢باد كا٤بصحوب باليض  أميانا، لكنو ال يلبث أف يتحوؿ 
ى عليو كيػييىًطٌيو مدث آخر ٰبتل صدارة ا٤بشهد بعد ذل  إىل مدث مضى، ميث يطي

من جديد، كىكذا، ككأ٭با كاف ا٤براد أف يكوف لدل الناس دائما ما يشيلهم كيستنفد 
 طاقتهم كيستفرغ غضبهم كجهدىم.

كأ٭با أريد ٥بم أف يظلوا يف مالة من ا٤بعاناة كاإلجهاد االجتماعى كاالقتصادل   
أف التوريث كما ٯبرل لو من إعداد على قدـ كالنفسي ليظل اىتمامهم بعيدا عن ش

كساؽ كقد انطلق قطاره على الطريق ٧بمبل با٥بتيفة "للفكر ا١بديد" ك "من أجل  أنت" 
 ك" مصر بتتأدـ بينا"
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كاف قطار التوريث ٯبرل بسرعة فائقة يقوده كهنة السياسة كىف أيديهم كل شئ،   
قنوات التليفزيوف الر٠بى كالقنوات ا٤باؿ كأمن الدكلة، كا٢بزب، كالنلخ  الثقافية يف 

ا٣باصة، كيف الصحافة القومية الكل يسوؽ كيركج، كقد أعدكا لو أكاليل الَبسيم بعد أف 
 اقَببت ٧بطتو.

القوانْب أعدت بالتفصيل كا٤بقاس، كالرب٤باف سيد قراره خبل ٛباما من أل معارض  
الذكية الٌب أنشأىا كأعدىا  كالقرية ٲبكن أف يعكر صفو ا٢بفل ا٤بهي  كلو بتصريح فارغ،

النجل ا٤ببجل قائد ثورة التحديث كصديقو عز ا٢بديد قد أدت كاجبها كاستبعدت يف 
االنتلخابات كل من يشي  على النظاـ أك يعكر الصفو باالعَباض ٙبت قبة الرب٤باف، 
فقوة ا٢بديد تفل ا٢بديد، كتستبعد كل معارض عنيد، كمشركع إقامة األلف قرية ا٤بوالية 
للنجل كا٤بزمع تنفيذه ٲبهد الطريق، كٲبنح إعبلـ السلطة فرصة كمادة ٲبارس فيها مع 
الناس لعبة شد ا٢ببل كيدكر اهم بْب توجهات الوجوه ا١بديدة ٗبشركعاهتا كاستعداداهتا 

 الستبلـ السلطة، كبْب ٧باكالت ا٢برس القدَل كتشبثو بالبقاء.
تلئ السامة السياسية بالسيد النجل فمرة ال مرشح للرئاسة غّب الرئيس، كمرة ٛب 

ا٤ببجل ٝباؿ مبارؾ يسبقو مديث عن ٙبديث مصر كالفكر ا١بديد ٛبهيدا لتتوٯبو ملكا 
جديدا على مصر، ليكوف امتدادا كاستمرارا لعصر االستقرار كالرخاء كالنظر إىل 

نظّب، ا٤بستقبل. كمن مث فقد بليت الشفافية مداىا كٛبت االنتلخابات بنزاىة منقطعة ال
 كبقي دكر الشع  يف ٩بارسة إرادتو عن طريق االختيار ا٢بر بْب اإلبن كأبيو.

كىكذا كانت تعيش مصر كشعبها يف دكامة بْب الوالد كالولد يف لعبة يسميها  
 .، أك، "دكخيُب يا طامونة " ش  من الراكل"ظرفاء العامية "دكخيُب يا ٤بونة

ا٤بتسكعْب، كا٤بَبفهْب كا١بائعْب كاف التييّب يف نظر األكثرية اليالبة من ا٤بثقفْب ك  
٦برد ملم من أمبلـ اليقظة ينفس بو ا٤بكبوتوف ا٤بعقدكف أمثالنا عن أنفسهم، أك لعلو  
كاف ٦برد تسلية يلجأ إليها البعض بعدما اغلقت كل ٦باالت التعبّب عن الذات، 

 كأضحت مصر تعاٌل نوعا من االنسداد على مستويات ٨بتلفة.
ستول السياسى استعّبت نظرية الفهلوة الٌب يستعملها ا٤بستيلوف كأىل فعلى ا٤ب 

ا١بشع من ٘بار ا٣بردة يف امتكار األسواؽ السياسية، كبدأ ا٢بزب ا٢باكم يتعامل مع 
الشع  بلية مقاكىل السباكة يف ا٤بباٌل ا٣براب، كىى لية تستحل سرقة صام  ا٤ببُب 
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أكال كتأخذ ٜبن إزالتها من صام  البيت  كتستيل ماجتو فتبدأ با٢بصوؿ على األنقاض
 ا٤بهدـ، مث تتم إعادة بيعها لصامبها مرة أخرل بعد ٦برد تلميعها.

نظرية ٘بار ا٣بردة كمقاكىل السباكة السياسية استبعدت كل أطياؼ ا٤بعارضة بنوع  
غري  من الفجور ا١برئ على التزكير كالتبجح، كبدأنا نسمع مصطلحا جديدا اخَبعو  

سياسة ا١بهلة كأصبح خاصا ٗبصر كمدىا كىو مصطلح ا٤بعارضة الوطنية،ككأف كهاف ال
 ا٤بعارضة من غّب ا٢بزب كخارج أعضائو ليست بريئة كليست كطنية،

كٙبت ىذا ا٤بصطلح صاؿ كجاؿ السيد زكريا عزمى ٙبت قبة الرب٤باف ليتحدث عن  
من الفساد  قضايا الفساد الذل بلغ الرك  كىو ٤بن اليعرؼ أنواع الفساد نوع

 "ا٤بستأنس" أم أنو مدجن كٙبت السيطرة أيضا.
كالفساد ا٤بستأنس كا٤بدجن بتعبّب آخر ىو نوع من الفساد الشلخصى، نعم ىو  

٨برب كمدمر كلكنو ٙبت السيطرة كمتفق عليو بْب كبار الفاسدين ا٤بفسدين كىواهتم، 
ٱبزل العْب كيبعدىا عن كىو فساد يقـو بو صبياف السادة الكبار، كيكوف ا٥بدؼ منو أنو 

الفساد ا٤برك  كا٤بتوـر لدل السادة الكبار، أم أنو نوع ٩با يسميو ظرفاء العواـ 
"فاسوخة" كال مانع من التضحية يف الفساد البسيط بوامد من ا٤بفسدين الصيار يف 

 احملليات مثبل من باب ذر الرماد يف عيوف مساد النظاـ كماشيتو.
عُب بالسادة األعبلـ يف مكت  األمْب العاـ. كانت كل يف اللقاء ا٤بميز الذل ٝب 

 ىذه اإلمداثيات ماضرة لدل السادة ا٢بضور.
ككاف أمد األساتذة ا٢باضرين قد أعد ٤بلٛبر عن اإلصبلح تأجل لظركؼ معينة،  

 كمن مث طرح موضوع ا٤بلٛبر نفسو ليكوف مادة ا٢بديث بْب السادة ا٢بضور.
 ا٤بستقبل القري .طرح كل رؤيتو كتوقعاتو موؿ  

يف ا٢بوار كاف بعض ا٢باضرين يعتمد نظرية اإلصبلح على ا٤بدل البعيد، ككنت 
أرل أف النظاـ بلغ من الفساد مدا ال ٲبكن أف ٯبدل معو إصبلح كال ٲبكن أف يسمح 

 بو أصبل.
ٙبدث البعض عن ماجتنا لثورة تربوية ثقافية تعلم الناس كيف يعرفوف مقوقهم  

كيدافعوف عنها، ككنت أرل أيضا أف الثقافة ٙبولت يف ىذا العهد كىف  كٰبافظوف عليها
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ظل ىذا النظاـ إىل نوع من السلخافة ا٤بمجوجة شكبل كموضوعا، كأف ملسساهتا ٙبولت 
يف مصر احملركسة إىل "مولد يا دنيا " فهى سوؽ كبّب كالعاملوف فيها إما بائع ألئ شئ 

يتصدركف ا٤بشهد الثقايف يف التوجيو  كلكل شئ كإما تاجر ك٠بسار، كأف أغل  من
كصياغة الرأل العاـ يتلقوف تعليماهتم من أمن الدكلة، كبعضهم رٗبا ٰبمل رتبة ضمن 
فريق ا١بهاز، كأما ا٤بثقفوف مقيقة فهم مبعدكف عن ملسسات الثقافة أصبل، أك 
ء مطاردكف كمعزكلوف داخلها، كال يظهر على السطح كيطفو كا١بثث ا٤بيتة إال أصدقا
السيد الوزير الفناف كمن يرضى عنهم، كاألمر ذاتو يف كل ا٤بلسسات الصحفية 

 كاإلعبلمية.
البعض كاف يػيلىمًٌل كيػيعىوًٌؿ يف التييّب على سيدنا "عزرائيل" كيراىن عليو، كىو  

با٤بناسبة ليس زعيما إسرائيليا من أصدقاء صامبنا يف الكياف الصهيوٌل، كإ٭با ىو اإلسم 
٤بل  ا٤بوت لدل عامة الناس البسطاء، فالرجل قد ٘باكز الثمانْب من  الشهّب "خطأ"

عمره، كلكن مٌب ىذا األمل خاب أماـ تطلع اإلبن كإصراره على أف يرثنا ٫بن أمياء 
 كأمواتا.
كنت أستشعر أف أغل  ا٢باضرين يعرفوف ا٢بل ا٢بقيقي كيعرفوف الطريق إليو،   

ة ٧بفوفة بكثّب من ا٤بلخاطر الٌب تبدأ بالعزؿ لكنهم يعرفوف أيضا أف التصريح بو ميامر 
من الوظيفة كرٗبا تنتهى بالسجن كالتعذي ، فكل شئ مراق  ككل شئ مرصود، كمٌب 

 األنفاس معدكدة ك٧بدكدة، كا٢ببي  العادىل كجهازه يعرؼ كيف يصطادؾ.
استفزٌل بعضهم كقاؿ ماذا عندؾ أنت؟ قلت أنا ضيف ال ٰبق لو أف يتقدـ على  
ت كأنتم أىلو كأصحابو، قالوا: أنت أيضا لست بيري  عنا، أنت كامد من أىل رب البي

 الدار، كأىلها ىم أىل  كناس ، فقل لنا ماذا عندؾ؟
كبزىو الفدائي الذل ييازؿ ا٢بياة بتحدل ا٤بوت، كيصر على االنتصار كىو يػيٍقًبل  

إذا ذابت   :على تفجّب قنبلة، استجمعت شجاعٌب كاندفاعاتى كهتورل أيضا كقلت ٥بم
مرية ا٤برء يف سلطاف ا٢بكم ا٤بطلق، كشعر ٝبهور األمة باالنطواء كاالنزكاء أماـ إرادة 
كامدة مكنتها ا٤بصادفات من السيطرة كاالمتداد، فمن العبث أف تتجو جهود 
ا٤بصلحْب إىل ا١بماىّب اليفّبة، كإ٭با ٯب  فض األمر أكال مع صام  السلطة؛ ألف 
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ساعتها نظر بعض ا٢باضرين إيل   ،ى يتناىف مع كل دعوة لئلصبلحبقاءه يف كضعو العات
 ٧بيىٍمًلقا، كالبعض اآلخر مشفقا، كتبسم آخركف يف خبث، كانصرفنا لتناكؿ اليذاء.

يومها كنا قبل الثورة بثبلثة أسابيع، كمل أكن أعرؼ ساعتها أف مصر بعد أياـ قليلة  
ض األمر مع رأس السلطة، ألف بقاءه يف بشبااها كثورهتا كقواهتا ا٤بسلحة قررت أف تف
 كضعو العاتى يتناىف مع كل دعوات اإلصبلح.

مل أكن أعرؼ أيضا أف ا٢بمل ا٤بيموف ٤بصر كاف توأما، أمدٮبا يولد يف قاىرة ا٤بعز  
كٛبتلئ بو فرما كل ببلد احملركسة، بينما اآلخر يستكمل دكرتو ليحمل ميبلدا جديدا 

 لخاض يف ليبيا كاليمن كسوريا كالباقى على الطريق.لبلداف أخرل تعيش مالة ا٤ب
 كتل  كانت مفاجآت األقدار الٌب غلبت ٙبليبلت ا٣برباء.
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 ػبخً ٌٍّدٍظ اٌؼغىشي وسئُظ اٌىصساء اجلذَذ.. 
 (*) اسفؼىا اٌؼبس ػٓ شؼت ِصش

السياسي ىنال  فرؽ بْب الدكلة كا٢باكم، فالدكلة ٦بموعة من ا٤بلسسات  ويف الفق
تناسق كانسجاـ لتشكل كيانا ٧بَبما يعيش الناس يف ظلو كإليو ٰبتكموف مث ىم تعمل يف 

 ٰبمونو أكال ليحتموا فيو ثانيا.
فكأف ىذه ا٤بلسسات أك السلطات تستمد شرعية كجودىا كبقائها من إرادة األمة، 

 كىذا ىو معُب من معاٌل "األمة مصدر السلطات".
اختاره الناس ليكوف أمينا على  أما ا٢باكم فهو رجل من أبناء ىذه الدكلة

مصا٢بهم، مارسا لقيمهم كثوابتهم، قائما على خدمتهم نظّب أجر ٧بدد ك٤بدة ٧بددة 
دد إف أمسن كأجاد، كييعزؿ إف قصر كأساء، كمن مث ينفسخ العقد بْب الدكلة  ٘بي

 كا٢باكم.
لى بفسخ العقد بْب الدكلة كا٢باكم يفقد ا٢باكم شرعيتو كحاكم كبعد أف ٰباس  ع

 تقصّبه كإساءتو يعود لصفوؼ ا٤بواطنْب ٲبارس دكره العادل.
بقاء ا٢باكم يف ا٢بكم مستمد من إرادة الشع  كرغبتو من نامية كمن نامية أخرل 
مرتبط بقدرتو على القياـ ٗبهامو احملددة كمنوط بتحقيقو ٤بصاٌف شعبو، كيف الدكلة أجهزة 

ا٢باكم إف أخطأ كإمداده ٗبا ٰبتاج إليو رقابية مهمتها األصلية تصحيح ا٤بسار كتوجيو 
 كيساعده على أداء مهامو.

ا١بهات الرقابية ىذه ال ٯبوز أف تكوف تبعيتها األصلية للحاكم كإ٭با البد أف تكوف 
مستقلة يف أصل قرار تكوينها، فبل ٱبتارىا ا٢باكم كإ٭با ٱبتارىا أىل ا٢بل كالعقد الذين 

فيما ٙبتاجو مصلحة الببلد من قرارات سيادية، أنااهم الشع  عنو كفوض إليهم البت 
الفصل بْب "كىذا ما يطلق عليو يف الفقو السياسي مصطلح "استقبلؿ السلطات"، ك

 السلطات"

                                                 
 ـَُُِ - َّ - َٔ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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ا١بهات الرقابية الٌب اختارىا الشع  ٯب  أف تكوف مستقلة يف تكوينها فبل ٚبضع  
ها كىف قرارىا مٌب تكوف لرغبة ا٢باكم، كما ٯب  أف تكوف مستقلة يف طريقة أدائها لعمل

 متحررة من كل أشكاؿ الضيوط.
يف مقدمة ىذه ا١بهات ملسسة القضاء، كعلى رأسها رئيس احملكمة الدستورية  

 كالنائ  العاـ.
منها أيضا جهاز الرقابة اإلدارية، كا١بهاز ا٤بركزل للمحاسبات، كجهاز الكس   

 غّب ا٤بشركع كجهاز أمن الدكلة.
االندماج  -كخصوصا األنظمة ا٤بستبدة-لدكتاتورية البائدة من خطايا األنظمة ا 

التاـ بْب مفهـو الدكلة كا٢باكم، فا٢باكم ليس ىو الدكلة يف االعتبار الصحيح كٯب  
 التفريق بينهما.

النظم ا٤بستبدة ال تفرؽ بْب ا٢باكم كالدكلة كإ٭با تدمج الدكلة كلها بكل طاقاهتا  
م كمن مث اختصرت كاختزلت الدكلة كلها يف شلخص كإمكانياهتا كملسساهتا يف ا٢باك

 ا٢باكم فقط.
ىنا تضاءلت الدكلة كانكمشت كتقلصت بل كامتقرت كامتكرت لتكوف ىي  

 شلخص ا٢باكم، كىذا ال ٰبدث إال يف النظم الدكتاتورية فقط كالٌب ابتليت اها ببلدنا.
ٗبقاليد   جهاز أمن الدكلة كالذل توـر كتضلخم دكرا كمجما كتشعبا مٌب أمس  

كل األمور، كمل يعد ىناؾ موقع كامد أك كظيفة صيّبة أك كبّبة يتم التعيْب فيها إال عن 
طريقو كٗبوافقتو بداية بأصير الوظائف كانتهاء بأكربىا، كمن أصير مرفق يف البلديات 
كمٌب رئاسة ا١بامعة، بل كمٌب موقع الوزير كمن ىو أكرب، يف أقل ا٤بواقع البسيطة كمٌب 

ا مساسية كال يستثُب أمدا من كبار الشلخصيات إال كيعد ٥بم ملفات خاصة أكثرى
لتكوف جاىزة لبلستعماؿ عند اللزـك إذا خرجوا عن ا٥بول السياسي أك ظهرت عليهم 

 طمومات يف زعامة أك استقبلؿ برأم، أك ٛبردكا على أخبلؽ القطيع كثقافتو.
عيونا للنظاـ بدال من أف  التضلخم ا٣بطّب ٥بذا ا١بهاز موؿ ٝبوع الشع  لتكوف 

 تكوف عينا عليو.
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كالفرؽ كبّب جدا بْب أف يكوف الشع  عينا للحاكم، كبْب أف يكوف الشع  عونا  
 لو يف أداء مهامو، كعينا عليو إذا ا٫برؼ ك٘باكز.

أف يكوف الشع  عينا على ا٢باكم تعُب أف ىنال  أجهزة رقابية تعمل بكفاءة  
الوطُب بشكل دائم كمستمر كتعْب ا٢بكم على أداء تصوب األخطاء كتصحح ا٤بسار 

 مهامو بشرؼ كأمانة كاقتدار.
أف يكوف الشع  عينا على ا٢باكم تعُب أف ٙبوال مستمرا ٰبدث إىل اإلماـ يف  

العبلقة بْب ا٢باكم كالشع ، ٰبمى ا٢باكم من قوة كنفوذ السلطة كسطوة ا٢بكم كما 
ما ال يستحق؛ ألنو يلمن أف كل عيوف يتبع ذل  من إغراء الطمع يف ا٢بصوؿ على 

 الشع  عليو،كأف غضبهم جاىز إذا ا٫برؼ كتعدل أك ٘باكز،
كما أنو من نامية أخرل يرفع عن احملكـو ىواجس اللبس كسوء الظن موؿ كل   

جديد يطرأ يف مياة ا٢باكم، كمن مث يتحقق القدر ا٤بطلوب من الثقة ا٤بتبادلة بْب 
يوم جدا؛ ألنو يساعد على تنمية شعور ا٤بواطن الطرفْب، كىذا أمر مطلوب كم

ٗبسلكلياتو كيزيد من مجم كالئو كانتمائو ٥بذا الوطن الذل يسود فيو العدؿ كالكرامة 
كا٢برية، كيتساكل يف ظلو ا١بميع، كال يزيد فيو نصي  مليد على نصي  معارض األمر 

لى األمة مكاما الذل يظهر التميز ا٢بضارل يف األداء العاـ كينعكس باإلٯباب ع
 ك٧بكومْب، كطنا كمواطنْب.

بينما األخرل أف يكوف الشع  بطوائفو كأطيافو كمثقفيو عينا للحاكم تعُب أف  
يتحوؿ ا١بميع من ٚبصصو األصلى إىل ٦برد مرشد ألجهزة األمن، مهمتو التجسس على 

ى كظيفى اآلخرين كرفع التقارير ا٤بطلوبة، كمن مث يتحوؿ ا١بميع إىل مهنة ٨برب ٗبسم
 ٨بتلف كبلباس مدٌل.

ا١بميع يف ظل ا٢بزب الوطُب كذراعو القوية كيده الباطشة كىى جهاز اإلفساد  
ىذا، يتحولوف إىل جواسيس بعضهم على بعض، كمن مث فلكل منهم ملف خاص ٲبتلئ 
ٗبا ٲبليو ا٥بول السياسي ليكوف ٙبت الطل  لبلغتياؿ ا٤بعنول ألية شلخصية قيادية 

كتارٱبها، مٌب كلو كانت شلخصية تقود جهاز مشابو يف العمل كشري   كتشويو صورهتا
 يف القرار إذا لـز األمر.
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جهاز أمن الدكلة كىو أكثر األجهزة خطورة، كأكربىا نفوذا كأشدىا تأثّبا  
كأعظمها طبلقة كقدرة كإمكانات، مل تكن مهمتو يف عصر الرئيس ا٤بلخلوع مسُب مبارؾ 

ألساسية ا٤بنوطة بو، كإ٭با ٙبوؿ إىل جهاز ٢بماية ا٢باكم كأسرتو ٞباية الدكلة كىى ا٤بهمة ا
فقط، كمن مث ٚبلى عن مهامو األساسية كالتحق أك أ٢بقو شلخص ما بشعبة يف سكرتارية 
الرئيس، مهمتو األساسية أف يصوؿ كٯبوؿ يف شرؽ الببلد كغراها ليلدب الذين تتعارض 

 ميو٥بم مع ا٥بول السياسي لشلخص الرئيس.
مواطن شريف مع ىذا ا١بهاز سئ السمعة قصص كركايات كمكايات مليئة لكل  

 باألمزاف كبعضها ملئ أيضا با٤بآسى.
ىذا ا١بهاز مـر كثّبا من البامثْب الشباب الشرفاء من مقهم يف التعيْب كمعيدين  

يف ا١بامعة رغم توافر كل الشركط العلمية فيهم جملرد أف بعضهم رفضوا أف يتحولوا إىل 
س على زمبلئهم كأساتذهتم، كالبعض اآلخر كاف ٩بن ال يتوافق مع ا٥بول جواسي

السياسى للرئيس أك للحزب الوطُب، بينما عىْب ى مىٍن قبل ا٤بهمة كال تتوافر فيهم الشركط 
 العلمية، بل إف بعضهم يف السنة النهائية راس  يف مادتْب كمع ذل  مت تعيينو.

تدخل جهاز أمن الدكلة كعدؿ النتيجة بعد عندما فامت الرائحة كٙبدث الطبلب  
التعيْب بعاـ كامل، كاستقاؿ كقتها بعض األساتذة كالعمداء الشرفاء اعَباضا على ما 

 مدث كتركوا ا١بامعة كمصر كلها.
بعض من عينوا بيّب مق أساتذة كبار اآلف، كبعضهم يشيل مواقع قيادية كربل يف  

 ريق ا٢بزب.ا٢بزب الوطُب، كبعض ملسسات الدكلة عن ط
ىذا ا١بهاز بو فرؽ سرية لصناعة األزمات بداية بإثارة الفًب كإعداد التفجّبات  

كاالغتياالت السياسية كٲبكنكم فتح ملف اغتياؿ الدكتور رفعت احملجوب، ككيف 
سدت كأغلقت طرؽ بعينها كبأكامر خاصة، ليتحوؿ موكبو إىل طريق ٧بدد مٌب تتم 

 عملية االغتياؿ.
كاف يصوؿ كٯبوؿ يف كل خصوصيات ا٤بصريْب من أكرب رأس بعد ىذا ا١بهاز   

رئيس ا١بمهورية كعائلتو إىل أصير موظف يف بلدية أك كابور للطحْب. كمرؽ مبُب األدلة 
 ٗبا فيو من ملفات كفرمها كالتلخلص منها ليضيع كل شئ، دليل على ذل .
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، ىذا ا١بهاز ٘بسس على كل رجاؿ مصر ككل نساء مصر ككل شباب مصر 
كجاب الببلد طوال كعرضا من شرقها ليراها منتهكا كل ا٣بصوصيات ليعد ملفات جاىزة 
، كمن مث موؿ الدكلة كلها بكل رجا٥با كملسساهتا  إلذالؿ الناس كإخضاعهم عند اللزـك
من أف تكوف عيونا على ا٢بكم تراقبو كترده كتوجهو كتصوب أخطاءه، مو٥با من أف 

عيونا لو يتجسس بعضها على بعض كيكيد بعضها  تكوف عيونا على ا٢باكم لتكوف
 لبعض كيعد كل كامد تقاريره عمن يعرفهم أك يعرفوه.

بقاء ىذا ا١بهاز يعُب بقاء العار، يعُب بقاء ا٤بظامل يعُب بقاء السوء كالشر كالزكر.  
ىذا ا١بهاز ىو رمز للقهر كالذؿ كمصادرة ا٢بريات كانتهاؾ ا٢برمات كا٣بصوصيات، 

 بقاء مصر كلها ٙبت االمتبلؿ كاألسر ٤بلسسة أعضاؤىا يأخذكف ركاتبهم كبقاؤه يعُب
كامتيازاهتم الٌب ىى بيّب مدكد من قوت الشع  الفقّب كعرقو كمن نصي  أبنائو 

 البائسْب.
ىذا ا١بهاز بقاؤه يعُب بقاء الظبلـ كزكار الفجر كاالعتداء على الكرامات كإذالؿ  

آ٥بة ال يعرفوف راهم كال يعَبفوف بو، كليس ٤بظا٤بهم أك ا٢بريات كانتهاكها، كأغل  رجالو 
صلفهم أك عدكاهنم سقف أك مدكد ال قانوٌل كال أخبلقى كال ديُب كال مٌب إنساٍل، 

 فهم ٰباسبوف كل أمد كال ٰباسبهم أمد.
بقاء ىذا ا١بهاز يعُب بقاء مبارؾ ككلده كأسرتو بشحمهم ك٢بمهم، كيعُب بقاء  

 كرؤكسو كفساده،ا٢بزب الوطُب برموزه 
بقاء ىذا ا١بهاز يعُب أنو ال ثورة، يعُب أنو التييّب، يعُب الرجوع إىل عصر مبارؾ  

 كهنجو كرجالو كماشيتو كلكن بالتقسيط ا٤بريح.
كا٢بزب كرجالو كرموزه مع رموز كرؤكس ىذا ا١بهاز يضيطوف اآلف بلعبة مكشوفة  

فسادا مٌب يضج الناس كيقولوف:  عن طريق إطبلؽ البلطجية كاجملرمْب ليعيثوا يف مصر
أين جهاز األمن؟، نريد جهاز األمن كما صرح عبلنية بذل  مدير أمن البحّبة ا٤بلخلوع. 
بقاء ىذا ا١بهاز يعُب أف كل رموز النظاـ السابق ٲبسكوف بأيديهم كل ا٣بيوط، كيعُب 

ليعودكا  أهنم على الطريق قادموف، كيعُب أهنم ينظموف صفوفهم كٗبساعدة ىذا ا١بهاز 
 كما كانوا.
ىذا ا١بهاز لديو كسائل للتعذي ، كأماكن للتييي ، كأخرل للقتل ال يدرل أمد  

 عنها شيئا كال كزير العدؿ كال النائ  العاـ كرٗبا مٌب كال كزير الداخلية نفسو.
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ىذا ا١بهاز مل يسلم من ٘بسسو أمد كال القوات ا٤بسلحة كرجا٥با كمٌب جهاز  
  يسلم رجالو من ىذا ا١بهاز.األمن القومى نفسو مل

ىذا ا١بهاز ىو ا١بحيم بعينو، كبقاؤه يعُب أف مصر مل تتيّب كأهنا ال زالت يف  
 مليوف ال زالوا ٙبت خط القهر كاأليدل الباطشة كالليل األسود. َٖاألسر، كأف 

أكقفوا ىذا ا١بهاز بعد تصفيتو كاستلخراج ما فيو من أسرار كستجدكف مظامل  
 ٥با الولداف، كليس ٥با يف تاريخ البشرية نظّب أك شبيو.كجرائم يشي  

ماكموا رموزه كإبثوا يف ملفاهتم كستجدكهنم شركاء يف كل فساد، كشركاء يف كل  
عملية هن  لثركة مصر كتاريخ مصر كمضارة مصر كثقافة مصر كشرؼ مصر كعرض 

 مصر.
 كًٌعكيمي األرقاـ ا٤بذىلة.امصوا ثركة كبار رجالو كالعاملْب فيو كا٤بنتسبْب إليو كسىَبي  
ىذا ا١بهاز ىو الذل سهل خراب مصر كهن  ثركاهتا كىو الذل أفسد ا٢بياة  

 السياسية كاالقتصادية كالعلمية كالثقافية.
ىذا ا١بهاز ىو الذل خر ب ذمم الناس كعقو٥بم كأخبلقهم على كل ا٤بستويات،  

كمل تسلم منو ىيئة أك ملسسة  يف ا٤بلسسات ا٤بلختلفة كالقطاعات ا٤بلختلفة كا١بامعات
 كمٌب القوات ا٤بسلحة كرجا٥با األبطاؿ.

افحصوا ىذا ا١بهاز كستجدكف مظامل مل ٙبدث يف تاريخ البشر كمٌب يف أكثر  
 العصور ظلما كفرعنة كاستبدادا.

التضلخم ا٣بطّب ٥بذا ا١بهاز موؿ أغل  الناس كيف أغل  ملسسات الدكلة لتكوف  
 أف تكوف عيونا عليو.عيونا للنظاـ بدال من 

كالفرؽ كبّب جدا بْب أف يكوف الشع  عينا للحاكم، كبْب أف يكوف الشع  عينا  
 من فضلكم يا رجاؿ اجمللس األعلى للقوات ا٤بسلحة.  عليو.

كيامراس مصر ا٢بضارة كالثقافة كالتاريخ  يا مراس مصر الثورة كيا رئيس الوزراء
 عوا العار عن مصر كثورهتا كشعبها.مرركا مصر من ىذا ا١بهاز، لَبف العريق
 



214 

 

 ..ٔذاء اعزيبثخ

 )*( ِٓ ِصش اجلشحيخ واٌشبخمخ اىل أثٕبئهب اٌششفبء 
عزيرل القارلء: كاف من ا٤بفَبض أف يكوف اليـو ىو موعد ا١بزء الثالث من 
سلسلة مقاالت الثورة بْب ٙبليل ا٣برباء كمفاجآت األقدار، غّب أٌل ٠بعت ما أساءٌل عن 

 قل  كمهجة الفلاد كرفيقة الركح.مبيبة ال
 ٠بعت أف فلوؿ النظاـ ا٤بلخلوع بدأت تعبث بأمنها كتركع أىلى كإخوتى فيها.

٠بعت أهنم من خلف ستار يريدكف أف يعطلوا ا٢بياة يف مصانعها كمزارعها كمعاملها 
 كجامعاهتا.
مل  ٠بعت أف شللهم يريدكف أف يصيبوىا بشلل يف مرافقها العامة كا٣باصة، كأهنم 

يكتفوا بسرقتها من قبل ك٤بدة ثبلثْب سنة، كإ٭با أرادكا أيضا أف ٯبوعوا أبناءىا بتعطيل  
كل مصادر اإلنتاج ليثوركا على الثورة، كأهنم من خلف ستار ٰباكلوف ٙبري  الفئات 
ا٤بلختلفة لتطال  ٕبقوقها ا٤بشركعة، كأهنم أيضا ٰباكلوف عن طريق البلطجية كبعض 

 الرمادية أف يثّبكا الرع  كالفزع يف ربوعها.اإلشاعات السوداء ك 
٠بعت أف كهنة السياسة السابقْب الذين كانوا يستعملوف الدين مطية كقنطرة  

لتنفيذ ٨بططهم يف التوريث، مع كهنة الدين الذين يستعملوف السياسة كالسياسيْب مطية 
قدٲبة بْب  أيضا لتحقيق أمبلمهم اإلمرباطورية التقت مصا٢بهم يف إمياء امتقانات

اإلخوة يف الوطن،ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب ككانت قد ماتت يف ميداف التحرير غّب أهنا 
بدأت تطل برأسها من جديد كأف فلوؿ النظاـ السابق تستعمل البلطجية يف إميائها 
إلرباؾ ا٢بكومة ا١بديدة كالقوات ا٤بسلحة كلتحويل أنظار الناس عن احملاكمات لكبار 

 الفاسدين.
ه األسباب فعلت ما يتوج  على كل ابن بار أف يفعلو ٘باه أمو مْب ٰبيط لكل ىذ 

اها ا٣بطر فينادل إخوتو كيستصرخ أىلو الذين ىم أبناؤىا لينقذكىا قبل أف يتمكن 
اللصوص من خنقها كالقضاء على الشرفاء من أبنائها كمن مث عدلت عما كنت أكتبو 

                                                 
 ـَُُِ – َّ - َُ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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هنا يف نظرل كىف نظر كل العقبلء تشكل كأجلتو ألسبوع قادـ كقدمت تل  االستياثة؛ أل
 "كاج  الوقت".
 كعنها نقوؿ:

يف تاريخ الثورات قدٲبا كمديثان مل ٙبدث ثورة بالنقاء كال بالطهر الذل قامت بو  
 يناير ِٓثورة 
ثورة مصر الشريفة كالطاىرة، قاـ اها شباب مصر كساندىا ككقف من كرائها شع   

 مصر كقواتو ا٤بسلحة.
ل خطط للثورة، كالشع  الذل ساند كعبأ كمشد ٥با، كالقوات الشباب الذ 

ا٤بسلحة الٌب ٞبت ككقفت شا٨بة ٔبان  أبنائها كٔبان  شعبها، الكل دخل التاريخ، 
كالكل مقق إ٪بازا كالكل لفت أنظار الدنيا، كالكل جعل ا١بميع يقولوف ىاىى مصر، 

 كىاىم أبناؤىا، كىذا ىو شعبها.
عما٥با الطيبْب كفبلميها كنسائها كرجا٥با مسلمْب ىا ىى مصر خرجت كلها ب 

كمسيحيْب صياران ككباران ككلهم يف نظر الدنيا كبار، ىا ىم قد خرجوا ٝبيعا رغم األزمات 
كالفقر كا٢برماف كا٢باجة يف مظاىرات سلمية كمتحضرة كمنضبطة كمل ٙبدث مادثة 

 كامدة تعكر الصفو، إال ما قاـ بو فلوؿ النظاـ.
ر بتارٱبها كمضارهتا، كىا ىى بأخبلقها كانضباطها رغم العشوائيات ىا ىى مص 

كالذين يسكنوف ا٤بقابر، ىا ىم يف الشوارع ثائركف كمل ٙبدث مالة سرقة كامدة، أك مالة 
ٙبرش كامدة، أك مالة خركج عن قانوف الدين كاألخبلؽ رغم غياب الشرطة كانعداـ 

 األمن.
كبث الرع  كالزعر بْب ا١بماىّب انسحبت  كيف ملامرة أريد اها إشاعة الفوضى 

 الشرطة فجأة.
كاف ا٤براد ىو إفشاؿ الثورة، كا٤بقارنة بينها كبْب العهد البائس البائد، كاف ا٣بيار   

 ىو بقاء الذؿ كاالستبداد أك الفوضى.
كظهر الكامن ا٢بضارل يف ركح ىذا الشع  العظيم كىف كجدانو العاـ كعقلو  

 بتحضر ليس لو يف التاريخ مثيل أك شبيو.ا١بمعى، فتصرؼ الناس 
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كانت ٘بليات الضبط اإلرادل يف أعلى صورىا، ككانت األخبلؽ ا٤بتحضرة يف قمة   
٘بلياهتا، كاف السلوؾ فوؽ ما يعرؼ ا١بميع كفوؽ ما ينتظره ا١بميع، كاف اإليثار ىو 
لكل القانوف السائد، ككانت األخوة ىى الضامن كا٢بارس، ككاف إمساس الوامد با

كإمساس الكل بالوامد ىو صماـ األماف رغم غياب الرقي  كانعداـ األمن كغياب 
 رجاؿ الشرطة.

ك٪بح الشع  بعمالو كفبلميو كفئاتو ا٤بلختلفة مسلمْب كمسيحيْب كثواره كقواتو  
ا٤بسلحة، ٪بحت األمة ا٤بصرية يف أشد كأصع  اختباراهتا على مدار التاريخ، كتعج  

 يا، كقاؿ ا١بميع أم شع  ىذا؟ أم ثورة ىذه؟ أم بشر ألئ  الناس؟العامل كانبهرت الدن
ساعة فوقعت مليوف جرٲبة ُْلقد انقطع التيار الكهربائى يف مدينة نيويورؾ ٤بدة  

 كٙبولت عاصمة ا٢بضارة كا٤بدنية كالتقدـ إىل عاصمة للرع  كاألشباح.
ابو، كجعل الدنيا الشرفاء دخل التاريخ من أكسع أبو  ا٤بصريوفما قمتم بو أيها  

 تتيُب بأخبلقكم رغم الفقر كا٢باجة، رغم السنْب الثبلثْب العجاؼ.
ما قمتم بو جعل ثورتكم تدرس يف مناىج اليرب ليتعلم منها أبناؤىم يف معاىدىم  

 كجامعاهتم، فامذركا أف تسل  ثورتكم كأف ترتدكا إىل الوراء مرة أخرل.
 كالرع  بْب ا١بماىّب فبل تستجيبوا ٥با.ىنال  ٧باكالت للَبكيع كإثارة الفوضي  
ىناؾ رىاف على صربكم كقدرتكم على التحمل كتوقعات بأف القادـ أسوأ فبل  

 تستجيبوا كخيبوا ظنوهنم.
مصر اليـو يف ماجة ماسة إىل كعيكم، إىل فطرتكم النقية، إىل مشاعر الوطنية  

 ا٤بتدفقة من كجدانكم.
عمل بأقصى قدرة ٥با مٌب نكتفى ذاتيا كال ٭بد مصر اليـو يف ماجة إىل ا٤بصانع لت 
 أيدينا.
مصر اليـو يف ماجة إىل فبلميها ليزرعوا أرضها كيستلخرجوا خّباهتا كيستنبتوا  

 نباهتا الطي  ليأكل أبناؤىا بكرامة.
نعرؼ أف ىنال  أزمات كنعرؼ أف لكل فئة مطال  ٘باىلها النظاـ السابق كمل  

كنكم أيضا تعرفوف أف ا٢برة ٘بوع كال تأكل بثدييها، يستمع إليها، نعرؼ كل ذل ، ل
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كأف اإلنساف األصيل لن يستدفئ بأصناـ العهد البائد مهما كاف ظبلـ الليل كبركدة 
 ا١بو.
نعرؼ أف مستول األجور يشكل عارا يف جبْب الذين سرقوا مصر كهنبوا ثركهتا،  

لٌب ٘باكزت ا٤بليوف كا٤بليوف كأنو ال بد من ٙبقيق العدالة االجتماعية، كأف ا٤برتبات ا
كنصف شهريا لبعض الناس بينما آخركف ال تتجاكز مرتباهتم األلف جنيو شهريا رغم 
خدمتهم لعشرات السنْب، ىذا التفاكت الظامل كالذل كاف ٲبثل رشوة مقنعة للبعض ال 

 بد أف ينتهى.
عمل كلكنكم تعرفوف أيضا أننا ٯب  أف نتحامل على جرامنا كأف نصرب، كأف ن 

 لنكفي أنفسنا كأىلينا.
نعرؼ أف لكل فئة مطال  مشركعة كمقيقية، كأف مظامل كثّبة قد كرثتها الثورة  

 نتيجة العهد ا٤بظلم.
كلكنكم تعرفوف أيضا أف ا٤بصانع متوقفة، كأف األعماؿ متوقفة، كأف عجلة ا٢بياة  

يات الٌب ٯب  أف تعود لطبيعتها لتعمل كبأقصى إمكانيات ٩بكنة،كأف أخطر التحد
تواجهنا اليـو ىي توفّب القوت الضركرل لكل الشرفاء أصحاب ىذه الثورة كأىلها. كأف 

 ا٤بطال  ال ٲبكن أف تتحقق ككل مصادر اإلنتاج معطلة كا٢بياة متوقفة يف ا٤بصانع.
نعرؼ كتعرفوف أف اإلنساف الشريف يكدح ليلو كهناره ليكفى نفسو كأخاه، كأنو  

كنو ال يفرط يف بلده، فهى كطنو كعرضو كتارٱبو كماضره يطول بطنو على جوع، كل
 كمستقبل أكالده.

ملامرات فلوؿ النظاـ السابق ٙباكؿ أف هتيج ا١بماىّب ليقوموا ٗبظاىرات كيعطلوا  
مصادر اإلنتاج كليوقفوا عجلة ا٢بياة مٌب يضج الناس يف مصر، لكن كعيكم سيكوف 

يادة اإلنتاج سيفشل ملامراهتم، فكونوا أسبق من تدبّبىم، كإقبالكم على األعماؿ كز 
على مذر، فمصر اليـو ٛبر بأخطر مراملها، كفلوؿ النظاـ القدَل ٰباكلوف ٤بلمة عقدىم 
الذل انفرط، كٯبمعوف فلو٥بم الٌب كلت كىربت أماـ إصراركم، لكنهم يريدكف أف 

 يعودكا من جديد ليكملوا على ما تبقى من مصر.



218 

 

لخلوع يف نسلخة جديدة كبلوف جديد لييتاؿ نسيم ا٢برية يريدكف أف يعود النظاـ ا٤ب 
 الذل استنشقناه كاشتقنا إليو كأمببناه بكل مواسنا كمن كل قلوبنا.

يريدكف أف يعود النظاـ ا٤بلخلوع يف صورة جديدة ليسرؽ ما تبقى لنا من شرؼ  
 كيقضى على ما لدينا من إصرار.

مر ٗبصّبنا الدكىل، كىاىو ٰباكؿ أف النظاـ سرؽ يف ا٤باضى ثركتنا، كباع أرضنا كقا 
يعود ليسرؽ ما تبقى لنا من أرض، كيبيع ما تبقى يف أرضنا من غاز، كيقامر ٗبا تبقى لنا 

 من إرادة، كيهدـ ما تبقى لنا من دار.
كهنة السياسة السابقوف الذين كانوا يستعملوف الدين مطية كقنطرة لتنفيذ ٨بططهم   

الذين يستعملوف السياسة كالسياسيْب مطية أيضا  يف التوريث، كمعهم كهنة الدين
لتحقيق أمبلمهم اإلمرباطورية التقت مصا٢بهم يف إمياء امتقانات قدٲبة تبْب أهنا كانت 
مصطنعة كمزكرة كمن تنفيذ كإخراج أمن الدكلة، ك٫بمد هللا أهنا كلها قد ماتت يف ميداف 

النظاـ السابق تستعمل  التحرير،غّب أهنا بدأت تطل برأسها من جديد كأف فلوؿ
البلطجية يف إميائها اهدـ الكنيسة مرة، كس  ا٤بسلمْب كقذفهم با٢بجارة مرة أخرل 
إلرباؾ ا٢بكومة ا١بديدة كالقوات ا٤بسلحة، كلتحويل أنظار الناس عن احملاكمات لكبار 

 الفاسدين.
فلوؿ النظاـ أيضا كمن خلف ستار ٰبركوف عمالنا الطيبْب يف كل ا٤برافق  
 تظاىركا، كيطالبوا ٕبقوقهم، كالسلاؿ ىو: مىٍن يطال  ًمٍن مىٍن؟لي

كلنا يعرؼ أف مصر قد خرجت من ٘بربتها الثورية جرٰبة، فالنظاـ البائد قبل أف   
ييادر قرر أف يفك  كل مفاصل الدكلة، فالشرطة قد غابت عن الشارع فجأة، كفجأة 

يف الشوارع لّبكعوا الناس، خرج اجملرموف من السجوف، كفجأة أيضا ظهر البلطجية 
كفجأة أيضا خرجت ا٤بظاىرات الفئوية تطال  ٕبقوقها، كبيّب مربر أيضا مرض بعض 

 الكهنة على التظاىر كا٢بشد كالتعبئة كقطع الطرؽ الرئيسة يف القاىرة.
كالسلاؿ ىو: كيف عادت االمتقانات؟ كمن كراءىا؟ ك٤باذا يف ىذا الوقت  
 بالذات؟
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رة الرع  كالفزع كتركيع الناس كإظهار ا٢بكومة كالقوات ا٤بسلحة ىل ا٤براد ىو إثا 
 بالعجز كالفشل

 مٌب يكره الناس الثورة كالثوار كيَبٞبوا على النظاـ ا٤بلخلوع؟
كإذا كانت القوات ا٤بسلحة قد كعدت ٕبل كل ا٤بشكبلت كأمرت بالبدء يف بناء  

 لتطاكؿ على كبار ا٤بسلكلْب؟الكنيسة فما معُب االعتصامات كالتهديدات كاالستفزاز كا
يناير كما ظهر فيها من كمدة كتبلمم كأخوة بْب  ِٓىذه اللية غريبة بعد  

ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب رآىا الناس كنقلتها كل كسائل اإلعبلـ العا٤بية يف مشهد مهي  
 يشهد بتحضر مصر كركعة إنساهنا كشعبها.

نتكاسة إىل عقلية مبي  يناير ألنو ٲبثل ردة كا ِٓىذا التصرؼ مشْب بعد  
العادىل كأجهزة أمنو كتواطل كهنة السياسة كبعض كهنة الدين كما كانوا يرتبونو من 

 صناعة للفًب كتأزَل للعبلقة بْب ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب.
مامت كيتم ليس كليد ا٤بصادفة كعلينا أف نتساءؿ يف تعقل كتدبر كتفكّب مىٍن يطل   

رة؟... ألسنا كلنا الشع ؟...، ألسنا كلنا القوات ا٤بسلحة؟ أمل ًمٍن مىٍن؟...ألسنا كلنا الثو 
يناير ىذا الدرس العظيم؟ أف كلنا كامد؟ كأف كامدنا ىو الكل كىو  ِٓتعلمنا ثورة 
 ا١بميع؟
ككيف تتحقق ا٤بطال  كالوزارة ا١بديدة مل ٲبض عليها سول أربعة أياـ؟ كالثورة مل  

كا٢بقوؿ كا٤بزارع مَبككة، كا٤برافق العامة تكاد  تستكمل شهرين اثنْب؟، كا٤بصانع ميلقة
 تكوف متوقفة، كا٤برافق ا٣بدمية أصحااها يتظاىركف مطالبْب ٕبقوقهم.؟

كالسلاؿ ىو: كيف ٲبكن ٙبقيق ا٤بطال  ككل مصادر اإلنتاج معطلة؟، كاالقتصاد  
مد، مهدد باالهنيار، كالقوات ا٤بسلحة ال تستطيع أف تفتح ا٤بلفات كلها يف كقت كا

كالنظاـ السابق قد كضع ٙبت كل طوبة يف مصر قنبلة موقوتة من الفساد األسود، فىمىٍن 
 سيحقق لنا ا٤بطال  مامل تعمل مصانعنا كمزارعنا كمعاملنا كجامعاتنا كمدارس أبنائنا.؟

 مىٍن يطال  مىٍن؟ كمىٍن يسأؿ مىٍن؟ ألسنا كلنا مسلكلوف؟ 
أركع ما فيها، صحيح أف الشباب ىم أكؿ  إف الثورة ليست ثورة فئة بعينها، كىذا 

من أكقد شرارهتا ا٤بباركة، كلكنهم ىم أنفسهم يقولوف إهنا ثورة الشع  كلو بأطيافو 
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كفئاتو كلها، كمن مث فكلنا مسلكؿ عنها كعن استمرارىا كعن ٞبايتها كٙبقيق كل 
 أىدافها.
 ميطاًل  ٕبقوقو كلن يكوف صحيحا كمفيدا كمنطقيا أف يتحوؿ أمدنا أك فئة منا إىل 

 كعلى اآلخرين أف يستجيبوا لو.
ا٥بم العاـ ىنا ٯب  أف يتقدـ على ا٥بم ا٣باص، كمصلحة الوطن ٯب  أف تكوف  

 عليا كأعلى من ا٤بطال  الفئوية كا٥بمـو ا٣باصة لكل منا.
ىذه الثنائية ٲبكن أف تكوف مقبولة كمنطقية كصحيحة بعد أف تتعاىف مصر ٩با  

د الذل عطل رئاهتا ٤بدة ثبلثْب سنة، كاستنزؼ خّباهتا كهن  ثركاهتا أصااها من الفسا
 كأكل مقوؽ اليبلبة من أبنائها كمو٥با إىل مليارات يف خزائنو السرية.

مصر اليـو جرٰبة يف اقتصادىا كجرٰبة يف مصانعها كمزارعها كمعاملها كجامعاهتا  
بتوكلها على هللا أكال، مث باعتمادىا  ككل ميادين ا٢بياة فيها، لكنها شا٨بة بعزهتا كستتعاىف

على سواعد أبنائها، كلن تفرط يف مريتها ككرامتها، كلن تسمح ٤بن سرقوىا من قبل أف 
 يعودكا ليسرقوىا مرة أخرل، فهى كاعية كمدركة كلن تلدغ من جحر ا٢بية مرتْب.

اضى أف كعلى كهنة النظاـ كفلولو ككهنة الدين أيضا الذين ال زالوا يعيشوف يف ا٤ب 
يناير، كأف مليفهم الفرعوف  ِٓيناير ليست ىي مصر بعد  ِٓيتعلموا أف مصر قبل 

الكبّب كخليفتو الذل كانوا ينتظركنو قد ذىبوا إىل غّب رجعة كأف ثورة طاىرة كشريفة قد 
قامت كغّبت ا٢بياة بكاملها، كأف ٧باكالهتم مكشوفة كمفضومة، كأف كعي الشع  

م كسيتجاكز باقتدار ما تقـو بو فرؽ البلطجية ا٤بستأجرة مسلمْب كمسيحيْب سيسحقه
من امتقانات مصطنعة، كعلى الكنيسة برؤكسها كرموزىا أف توضح موقفها من ىذا 

 الذل ٰبدث.
أيها الشع  ا٤بصرم األ ى، ما سرؽ منا ٲبكن أف يعوض ٔبهودنا، كٲبكننا أيضا أف  

ا أف تربىن بالعمل ا١باد كا١بهد نستعيده بالقانوف الدكىل، كلكن على سواعد أبنائن
الشريف أننا أقوياء يف إرادتنا، كأقوياء يف تصميمنا، كأقوياء يف اقتصادنا، كلن ٫بتاج إىل 

 اآلخرين.
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علينا أف نعرؼ أف اآلخرين لن يعَبفوا بنا ك٫بن ضعفاء كلن يستجيبوا لنا ك٫بن  
 هم.مهمشْب، كلن يستمعوا لصوتنا ك٫بن نستجديهم ك٭بد أيدينا إلي

الدنيا ال تسمع إال صوت األقوياء، كلن تستجي  إال ألصحاب اإلرادة كالعـز  
كالتصميم، كلن ٙبَـب إال اليُب عنها، كلن يتم ذل  كلو كا٤بصانع معطلة كا٤بزارع مَبككة، 
كا١بامعات ميلقة،كالناس يف الشوارع يتظاىركف كيطالبوف ٕبقوقهم، كالسلاؿ ىو مىٍن 

 كمن ا٤بسلكؿ؟ من السائل ؟يطل  ًمنٍ 
٫بن الثوار ك٫بن الشع  ك٫بن الوزارة ا١بديدة ك٫بن قواتنا ا٤بسلحة ك٫بن العامل  

كالفبلح، ك٫بن التاجر كالصانع ك٫بن ا٤بنتج كا٤بستهل ، ٫بن أصحاب الثورة فبل ٯبوز 
 أف نكوف سببا يف فشل ثورتنا ا٤بباركة كلو ٕبسن نية.

ا مامل يتبلمم الشع  معها كيساعدىا الوزارة ا١بديدة لن تستطيع أف تفعل شيئ 
 على ٩بارسة دكرىا كالقياـ بو.

قواتنا ا٤بسلحة فعلت إىل اآلف ما ىو أكثر من كاجبها، ككانت مواقفها أكثر من  
رائعة، كقد ا٫بازت من اللحظة األكىل لثورة أبناء شعبها، كٙباكؿ قدر استطاعتها ٙبقيق 

بكل شئ مامل يتعاكف الشع  معها، مامل  مطالبهم، لكنها ال تستطيع كمدىا أف تقـو
 تعمل ا٤بصانع بأقصى طاقتها لتعوض النقص ا٤بفقود يف األياـ ا٤باضية.

اقتصادنا يف ماجة إىل إنعاش مٌب يتعاىف، كفلوؿ النظاـ ا٤بلخلوع تنتظر اللحظة  
ا ىو ا٤بواتية الهنيار االقتصاد مٌب تنقض على الثورة ا٤بباركة كلَبتد بنا إىل الوراء كىذ

ا١بحيم بعينو، فليكن كل منا جزءا من ا٢بل كليس جزءا من ا٤بشكلة، كليمارس كل منا 
عبادتو كجهاده يف ا٤بصانع كىف ا٤بزارع كىف ا٤بعامل كيف كل ميادين ا٢بياة يف ا٤بدائن 

 كالقرل.
ليحاكؿ كل منا أف يكوف عنصر إضافة إٯبابية تساىم بقدر جهده كبأقصى طاقتو  

ية ثورتو بالعمل ا١باد كالكفاح الدؤكب، فاإلنساف يبقى ىو ا٤برتكز ا٤بمكنة يف ٞبا
األساس يف بناء كل مضارة، كأكرب ثركة يف مصر ىم أبناؤىا، ىم شعبها األصيل الطي  
كا٤بتحضر، ىم ىلالء الناس الذين خرجوا بصدكرىم العارية ليسقطوا أعٌب ما كصلت 

الذل تبلقت إرادتو بكل أطياؼ أبنائو  إليو كل أدكات القمع كالَبكيع، ىم ىذا الشع 



212 

 

يف ىدؼ مومد ىو ا٢برية كالكرامة كإسقاط كل مظاىر الكربياء األجوؼ لطاغية من 
 طياة العصر ا٢بديث ٔبذكره كمزبو كا٤بنتفعْب من كجوده.

 إرادة الشع  أسقطت كتسقط كل طاغية ككل جبار عنيد. 
ر سيأخذ كل كامد مقو، كلن فليكف ا٤بتظاىركف عن التظاىر، كعندما تتعاىف مص 

 يكوف ىناؾ مظلـو مهضـو ا٢بق ال ٯبد من ينصره كيأخذ بيده كيعينو على اسَبداد مقو.
عندما تتعاىف مصر كتتلخلص من عللها السابقة سيجد كل منا بييتو كسيحقق كل  

منا ىدفو، كستعود مشس األصيل بدفئها كمرارهتا، كضوء القمر بنوره كضيائو، كسيعود 
 لفجر ينبض با٢برية ا٤بوعودة.نسيم ا
عندما يتعاىف الوطن كتصحو مصر من طعنات اللئاـ ستعود إىل الدنيا أمبلـ الصبا  

 كسينعم الصبايا برميق الوركد كنسمات الربيع كأمبلـ ا٤بساء
فلتتوجو اإلرادة ا٢برة لشعبنا األيب إىل البناء مٌب تقف مصر مرة أخرل على  

 ة أبية ال تنحُب لظامل كال تستكْب ٤بستبد.قدميها، كمٌب تبقى مصر شا٨ب
كلييصىٌل كل منا من أجل مصر، كلىيىٍدعي ربو يف تسابيح السحر أف ٰبفظها لنا كطنا  

ٍيًو كىقىاؿى  مرا كآمنا، كأف ٰبقق فيها كفينا دعاء نيب هللا يوسف عندما "آكىٰل ًإلىٍيًو أىبػىوى
 .اٍدخيليوا ًمٍصرى ًإٍف شىاءى اّلل ي آًمًنْبى"
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 (*) ادلغزثىن ثبال
 :متن وحاشٌة

ىذا القلم كمنذ أف تعلم صامبو القراءة كالكتابة مل يكت  كلو ٤برة كامدة كلمة  
ثناء أك مدح ٢باكم مهما كاف، رئيسا كاف أك ملكا؛ألف صامبو قد عاىد هللا كرسولو 

 لوطن.كالوطن كمنذ سنوات كعيو األكىل أال يكت  مدما كثناء ليّب هللا كرسولو كا
ىذا القلم كت  كثّبا ناقدا نقدا بناء ىادئا مينا كمينا آخر صارخا كىادرا كمدكيا،  

تناكؿ كبار ا٤بسئولْب يف عا٤بنا العريب كلو، كقد تسببت الكتابة لصامبها يف متاع  
كمشقات كثّبة، كانت تبدأ عادة ٕبظر النشر كالتضييق، كأميانا با٤بنيصات يف السفر 

مث فليس يف ىذا ا٤بقاؿ ما يوج  ا٢برج أك يدفع إىل سوء الظن  ذىابا كعودة، كمن
 بكاتبو. ذل  ىو ا٤بًب كأما عن ا٢باشية فنقوؿ:

إذا كاف االستبداد كالطيياف كالقهر يظهر أسوأ ما يف اإلنساف كفرد فيجعلو  
ج يتصرؼ بيرائزه ال بعقلو، كبسلوؾ الوموش أميانا ال بفطرتو كال بقيمو األخبلقية، كٱبيٍرً 

أسوأ ما يف اجملتمع من كائنات بشرية ٙبكمها كتسيطر عليها لية ا٤بصاٌف، كتتصرؼ 
يناير ميث غزكة بُب جحش يف ميداف  ِٗبنطق العصابات كما مدث يف أربعاء اليض  

التحرير، كا٤بعركفة إعبلميا ٗبوقعة ا١بمل، إذا كاف االستبداد كالطيياف كالظلم كالقهر 
انوف السئ الذل يسود على مستول الفرد ىو ذاتو القانوف يفعل كل ذل ، فإف نفس الق

الذل ٰبكم مركة اجملتمع، فتبدك الدنيا ككأهنا غابة، يتكرس فيها منطق تقوية األقول 
كإضعاؼ األضعف، فليس كجود الفقراء فيها إال ليستكثر األغنياء من ا٣بدـ، كما أف 

 ا لؤلقوياء.كجود الضعفاء يف اليابة ليس إال كسيلة ليكونوا طعام
كصدؽ ا٤باكردل مْب قاؿ "البلد السوء ٯبمع السفل كيورث العلل، كالولد السوء  

يشْب السلف كيهدـ الشرؼ، كالسلطاف السوء ٱبيف الربئ كيصطصنع الدنئ"، كلعلى 
 أضيف أيضا "كيقرب ا٤بنافق كٲبنح ا٤بوافق كا٤برافق"

نو الٌب تساعده كٙبمى ىذه بعض الثمار ا٤برة لبلستبداد كملسساتو كأجهزة أم 
 نظامو، يتجرعها الناس قهرا كإذالال، ك٘بسسا عليهم كانتهاكا ٣بصوصياهتم.

                                                 
 ـَُُِ – َّ - ُْ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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فإذا ىبت رياح الثورة احململة بنسيم ا٢برية كالكرامة كالعدالة كامَباـ اإلنساف،  
سكنت ريح ا٣بماسْب احململة ٔبراثيم الوضاعة كالنفاؽ كالكذب كا٤بعصية كفقداف 

 ا٤بناعة.
ا٢برية يعيد التوازف ا٤بفقود، كرميق العدؿ كا٤بساكاة يستدعياف أٝبل ما ىف نسيم  

اإلنساف من قيم، ىذه القيم ٛبثل يف عامل البشر عماد ا٢بياة قبل االقتصاد كالثركة 
 كمصادر الدخل القومى كٖباصة يف األمم ذات التاريخ ا٢بضارل.

ى ىذه القيم الثمينة كاليالية، األمم ذات التاريخ ا٢بضارم يىكمين يف كجداهنا ا١بمع 
فتنضح يف السلوؾ الراقى طيبة كتواضعا كىدكءا ٲبؤل نفس صامبو، فيعيش متصا٢با مع 
ذاتو كمع اآلخرين، كيسلم فكره كتصرفاتو من الشذكذ كالعلة، كمن مث ال تسمو فقط 
التصرفات يف اإلنساف ا٤بهذب ذل الطباع السوية كالَببية السليمة ا٤بستقيمة على 
السقوط كاإلسفاؼ كالتنكر ألقدار الرجاؿ، كإ٭با تتحلى بأعلى قيم التواضع كا٣بلق 
الكرَل لدرجة أهنا تعتذر عن فعل مشْب مل ترتكبو، كتطل  السماح كالعفو عن ذن  مل 
تقَبفو، كتطي  خاطر رجل جريح من أجل بلده قاؿ فلم يسمع لو، كصرخ منبها 

 للملخاطر فلم يلتفت إليو أمد.
ود الرجل الشريف ضمن غابة من اللصوص ٯبعلو يف نظر البعض عرضة ٦برد كج

ألف يصيبو دخاهنم الذل ٰبج  الرؤية كيزكم األنوؼ، كمن مث فقد تتناكلو أقبلـ غّب 
 مسلكلة تقذؼ االهتاـ ٦بازفة كبيّب دليل.

اللية كالطريقة الٌب يتحدث اها بعض الشرفاء تبدك ككأهنا جديدة علينا، صحيح  
نعرفها من قبل يـو أف كنا كبارا، يعرؼ كل منا ألخيو مقو كقدره كمكانتو، لكننا  أننا كنا

 ىجرناىا بعدما قز ـ االستبداد كل شيئ ٗبا فيها قيم الناس كأخبلقهم.
اللية ا٤بمزكجة با٣بلق كالٌب تنضح بتواضع الكبّب تعيد إلينا مصر بفطرهتا كعقلها  
 كخلقها.
 اريخ كاإلنساف ا٤ببدع.تعيد إلينا مصر ا٢بضارة كالت 
 مصر الفبلح كالعامل، كاإلنساف الطي  كالبسيط. 
 مصر العقل كالفكر كالثقافة. 
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 مصر الرشد كالطيبة كا٣بلق. 
 مصر الشباب العفي كالعفيف كالطاىر. 
 ال أدرل ٤باذا خانتُب عيوٌل فاهنمرت دموعها كقلما ٰبدث ذل ؟ 
 ىل كاف ىذا منينا لليائ  الذل عاد إلينا؟ 
ىل كانت الدموع تعبّبا عن فضاء يف الوجداف ظل فارغا ٤بدة ثبلثْب سنة مث امتؤل  

 فجأة بطريقة ٚباط  الكبار ا٤بملوءة أدبا كخلقا كطهرا كمياء؟
أـ أف الدموع كانت تعبّبا عن فرمة النفس ٖبيليقو ظننا أنو ضاع كدفن بْب ركاـ  

 ا٣برائ  الذل خلفها لنا النظاـ ا٤بلخلوع؟
 ٛبنيت أف أمتضن كل كرَل مهذب. لىكىمٍ  
 أف أمتضن يف الناس القيم الٌب عادت إلينا. 
 أف أمتضن يف مصر الٌب أمبها كٙببُب كل القيم الٍب غابت عنا. 
 أف أمتضن فيها القيمة كالقامة. 
القيمة الٌب تعادؿ ثراء الدنيا كلها كثركة العامل بأٝبعو، كالقامة الٌب ال تستذؿ كال  

 شا٨بة رغم ا١براح كطوؿ ا٤بعاناة. تستكْب كتظل
أف أمتضن يف الثوار إقداـ البطل الذل ينطق با٢بق دكما كال يهادف الباطل مهما  

 تضلخم كانتفخ.
أف أمتضن يف الثوار الكامن ا٢بضارل العريق الذل ٯبعل مصر ٙبيىدًٌثى أخبارىا بأهنا  

راها بعد غياب طاؿ كغفلة قد عادت عفية، كأهنا بأخبلؽ بنيها كرجا٥با قد أىًذفى ٥با 
 دامت أف ٙبيىدًٌثى عن نفسها.

جرت عادة العرب أهنم يقبلوف الرجل يف كتفو إذا كاف كرٲبا، فإذا كاف جليبل  
 كمهيبا كعظيما قبلوه يف جبهتو تقديرا لو كعرفانا بفضلو.

كلكم ٛبنيت أف ألتقي بشباب الثورة كأمتضنهم كأقبل أيديهم كجباىهم ألهنم  
 لينا غائبا كنا قد فقدناه.أعادكا إ
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أعادكا إلينا ا٢برية الٌب سيًلبىٍت منا، كأعادكا إلينا قيم األصالة كاألخبلؽ الٌب تاىت  
كضاعت كانداست ٙبت أمذية العصابات الٌب مكمت مصر فشوىت ٝبا٥با األخاذ 
كجثمت على صدرىا مينا من الدىر فأطفأت إشراقة كجهها األالؽ كعزلتها كمبستها 

 دنيا ثبلثْب سنة فأخرجت أسوأ ما فيها.عن ال
أبشرك أيها األمرار يف مصر كالعامل، فأشد الناس عذابنا يـو القيامة من أشركو هللا   

 يف سلطانو فجار يف مكمو.
 كاعلموا كأنتم العلماء القيمة كالقامة، أنو ليس للجائر جار، كال تعمر لو دار. 
.كأف أقرب األشياء صرعةي الظلـو كأنفذ ا   لسهاـ دعوة ا٤بظلـو
كنت أخاؼ على مصر من ثورة مضادة، فأعداؤىا أغنياء كخبثاء، ك٥بم يف الدىاء   

 كالتزكير كالتدليس باع طويل.
 لكُب بعد ٠باع بعض رجا٥با كنسائها أدركت أف مصر عادت إلينا. 
صحيح أهنا جرٰبة لكثرة ما فعلوه اها من تشويو، لكنها ستظل ٧بمية ك٧بركسة بعْب  
 أكال، مث بفضل أبنائها الشرفاء، الذين ٲبثلوف القيمة كالقامة، كالذين ٰبملوف يف هللا

كجداهنم ىذا الرصيد ا٢بضارل ا٤بستكن كالكامن، كالذل يطول يف جنباتو عراقة 
 مضارة اختزهنا التاريخ يف نفسية ا٤بصرل آالؼ السنْب.

أىل بيٌب أف  كعلى غّب عادتى صمت هنارل كأسهرت ليلٌب أتوسل لريب كمعى
ٰبفظ الوطن، كأف ٰبفظ لو أعظم ثركة فيو، كىم أكلئ  الرجاؿ الشرفاء، ىم كثّبكف ال 
أعرفهم، لكن سيدل كموالم يعرفهم، كأف ٰبفظ ٤بصر ىلالء الشباب الذين أعادكا 
البسمة ا٤بلخطوفة كالفرمة اليائبة لشفاه كقلوب قرابة تسعْب مليونا ىم كل سكاف 

 احملركسة.
ا يا أمى.... لن تستكيُب.كأبشرل ي   امصر... فل  السبلمة دائما.... كأبدن
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التقسيم بْب ما ىو ديُب كما ىو سياسي أك دنيول تقسيم مادًٌم يف 
ا٤بسيحية، عانت منو ٦بتمعات كثّبة، كبسببو نشأ صراع كبّب بْب العقل 

لم كالدين، غّب أنو يف اإلسبلـ ال كجود لو، كإذا كجد فهو كالنص، أك بْب الع
غري  مستورد، جاء معلبا من ثقافات أخرل كافدة؛ ألف الدنيا بكل ما ٙبتويو 
أك تتضمنو من أنواع النشاط اإلنساٌل إ٭با ىى قسم من الدين كليست قسيمة 

كال،ال ألف لو، كمن مث فلم يػيٍعرىٍؼ ىذا التقسيم يف عصور االزدىار اإلسبلمي أ
الدين يشكل اإلطار كا٤برجعية فقط، كإ٭با ألنو يشكل ا٤بنهج الذل يصوغ فكر 
الناس ككجداهنم، كيصنع رؤيتهم كرؤاىم كتصوراهتم، كينظم عبلقتهم أفرادا 
كأسرا ك٦بتمعا كدكلة، كبو ٙبققت القيم السيادية يف مياهتم "اإلٲباف كالعدؿ 

 كالكرامة كا٢برية" 
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 (*) اٌذٍَٕثني اٌغُبعٍ و
 َمن ٌَتْبُِع َمن؟ وَمْن ٌَْستَْعِمُل َمْن؟ 

تارٱبنا اإلسبلمى منذ عصر النبوة يلتقى فيو الرمز السياسي بالرمز الديُب ككبلٮبا 
 يكمل اآلخر، كٮبا معا كجهاف ٢بقيقة كامدة ىى الدكلة اإلسبلمية.

ا٤بسيحية، كالتقسيم بْب ما ىو ديُب كما ىو سياسي أك دنيول تقسيم مادًٌم يف 
عانت منو ٦بتمعات كثّبة، كبسببو نشأ صراع كبّب بْب العقل كالنص أك بْب العلم 
كالدين، غّب أنو يف اإلسبلـ ال كجود لو، كإذا كجد فهو غري  مستورد جاء معلبا من 
ثقافات أخرل كافدة؛ ألف الدنيا بكل ما ٙبتويو أك تتضمنو من أنواع النشاط اإلنساٌل 

لدين كليست قسيمة لو، كمن مث فلم يػيٍعرىٍؼ ىذا التقسيم يف عصور إ٭با ىى قسم من ا
االزدىار اإلسبلمي أكال،ال ألف الدين يشكل اإلطار كا٤برجعية فقط،كإ٭با ألنو يشكل 
ا٤بنهج الذل يصوغ فكر الناس ككجداهنم، كيصنع رؤيتهم كرؤاىم كتصوراهتم، كينظم 

شديد كاف اإلسبلـ ىو مصدر التشريع  عبلقتهم أفرادا كأسرا ك٦بتمعا كدكلة، باختصار
كالتوجيو كالتعليم كالفن كاألدب كالثقافة، كىو الضابط لكل سلوؾ كا٢بكم يف كل 
تصرؼ، كالناس يتعاملوف معو كأنو إكسّب ا٢بياة، ففيو كجدكا أنفسهم كعرفوا طريقهم 
ؿ كمددكا ىدفهم ككجهتهم، كبو ٙبققت القيم السيادية يف مياهتم "اإلٲباف كالعد

كالكرامة كا٢برية" كمن مبادئو كأخبلقو صاغ الناس أ٭بوذجا مضاريا جديدا مل تألفو الدكؿ 
الكربل يف ذل  الزماف، فتطلعت إليو بإعجاب ٝباىّب الشعوب الٌب عانت من القهر 
كالقمع كاالستبداد،كىفت إليو قلوب البامثْب عن ا٢بقيقة من كل األجناس، كرأت فيو 

اد إىل عبادة رب العباد،كمن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا كاآلخرة، خبلصها من عبادة العب
رسالة العزة كالعدؿ كا٢برية كالكرامة  كمن ظلم الناس إىل عدؿ اإلسبلـ الرمي ،

٣بصها لساف أعرايب صاغو اإلسبلـ عقبل كفكرا ككجدانا ىو ربعي بن عامر أماـ رستم 
 إمرباطور الفرس.

لة العزة كالعدؿ كا٢برية كالكرامة أمبتو كأمنت بو اإلسبلـ العظيم الذل أٜبر رسا
كعشقتو كتفانت يف خدمتو شعوب كأمم، كذل  خشيتو دكؿ كإمرباطوريات كدكتاتوريات 

                                                 
 ـَُُِ – َٓ - ِٔ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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مستبدة، فقد رأت فيو هتديدا جادا كخطّبا لوجودىا،كرأت يف مبادئو ٙبريضا على 
كالكيد كملامرات  اسَبداد الكرامة كا٢بقوؽ كرفض الدنية. كمن مث كاف العداء كا٤بكر

 الليل.
األعرايب ربعي بن عامر كاف أعلى قدرا كأكثر امَباما من زعامات ٥با ٢بى كشوارب 
ال ٘برؤ ىاماهتم أف ترتفع مْب يتلقوف األكامر كالتعليمات أماـ مادلْب أكلربايت  أك  

 كوندا ليزا رايس أك ىيبلرل كلينتوف.
كمل يسمح ألكرب إمرباطور  يف  الرجل األكؿ مرره اإلسبلـ فمارس عزتو كمريتو

ذل  الوقت أف ٯبرح من دينو قبلمة ظفر، فتحدث معتزا بدينو شارما لرسالتو، بينما 
زعامات اليـو تتحرج من انتمائها لدينها بعد أف ا٬بلعت منو كٙبولت إىل مواىل كعبيد، 

فقد  كمن مث فلم يلبو ٥با، كلو جلست على ٕبار من الثركة، فبعد أف ىانت على هللا
 ىانت مٌب على كبلب األرض قاؿ الشاعر:

 كمن يهن يسهل ا٥بواف عليو          ما١برح ٗبيت إيبلـ
فاإلسبلـ ٗبا ٲبثلو من منهج كرسالة كرموز كمرجعيات كاف يقود السياسي كيرسم لو  

على الطريق خطاه، كالسياسي كاف تابعا للدين ككاف يشكل السلطة التنفيذية للدكلة، 
 بلـ يشكل ا٤برجعية كاإلطار العاـ.بينما اإلس

ظل األمر كذل  فَبة من الزمن فكاف السياسي ال يستمد شرعيتو إال من الدين، 
ككاف للرمز اإلسبلمي من النفوذ كسلطات الرقابة ما ٲبكنو من ٧باسبة السياسي كرٗبا 

الديُب  عزلو إف ٘باكز أك أساء، كا٤بسافة بْب رجل السياسة ٩بثبل يف ا٢باكم كبْب الرمز
٩بثبل يف العامل أك اإلماـ مل تكن شاسعة كمل ٙبمل ثنائية التناقض كالتضاد؛ ألف ا٢باكم يف 
ذل  الوقت مل يكن أكثر من خادـ منفذ إلرادة األمة، كمرآة تعكس كعيها ككاليتها عن 

 طريق الشورل كبعيدا عن أية غطرسة ٗبا يقدمو، كبيّب م نٌو كال أذل.
كو ا٤بصاٌف ا٣باصة لنفسو أك ٢بزبو كطائفتو كإ٭با ٙبكمو كالسياسي مل تكن ٙبر 

ا٤بصاٌف العليا لؤلمة كقد ييل  عليو الدىاء كا٤بكر، كلكن ليس لو أكثر من كجو، كال 
يتقل  مع األمداث، كالرمز السياسي يف اإلسبلـ ٰبكمو منهج كقيم كأخبلؽ،كلديو 

اسة ليس معصوما، كمن مث فآراؤه ال رسالة ييٍسأؿي عنها كٰبيىاسى ي عليها، كما أف رجل الس
تستعلي على ا٢بوار كا٤بناقشة كاألخذ كالرد، ككل ماٲبتاز بو أنو يستمد قوتو من الشورل 

 ككالية األمة.
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كمن مث كاف  الرمز السياسي ٩بثبل يف ا٢باكم يػىٍنظيري إلي  على أن  ٨بلوؽ لسيده 
تكن، فأخوه يف الوطن، فإف فّبعى في  مق من خلق ، فأنت أخوه يف العقيدة، فإف مل 

مل تكن فأخوه يف اإلنسانية، كمركتو كسلوكو كفعلو كتأثّبه ٯب  أف يرتبط يف الوعي العاـ 
كا٣باص ٗببدأين اثنْب ٮبا: الشورل ككالية األمة، كمن مث فهو يَبفع عن النفعية 

لوىم كالشللية، كاليراؾ كسيلة لدعمو مْب ٰبتاج إلي  يف االنتلخابات، كال يبيع ل  ا
ٗبعسوؿ القوؿ، كال ٱبدع  بوعود كعهود ال كفاء فيها كال امَباـ ٥با، كال ينظر إلي  

 على أنو ىو الصياد كأنت الفريسة.
يف عصور الطيياف السياسي ينفصل الدين عن الدنيا ٗبا فيها السياسة، كتصاب 

ن جفاؼ اجملتمعات ٕباالت أشبو ما تكوف بالتصحر الركمى كالوجداٌل، كيعاٌل الناس م
يف الطباع كخشونة يف ا٤بعاملة كجفوة يف العبلقات، كيصبح الرمز الديُب تابعا كالسياسي 

 متبوعا.
خسارة اجملتمع كبّبة كمضنية كمكلفة مْب يكوف الديُب تابعا كالسياسي 
متبوعا.كتلكد لنا مقائق التاريخ أنو كمنذ انفصلت دفة ا٢بكم عن اإلسبلـ ظهر بْب 

اسي جفوة كخصومة المربر ٥با، كٖباصة يف ببلد العرب األجاكيد، الرمز الديُب كالسي
فرجل السياسة "رضى هللا عنو" ينظر إىل الديُب غفر هللا لو نظرة استلخفاؼ كانتقاص، 
كال يرل السياسى يف الديُب إال تكملة للديكور الٌب ٙبتاجو الدكلة من ميث الشكل 

يسأؿ فيو كال يسأؿ عنو ما دامت عجلة  فقط، كمن مث فالسياسي ال يلجأ إىل الديُب كال
ا٢بياة ٘برل بشكل طبيعي، فهو يصدر ما شاء من قرارات، كيوجو ٗبا شاء من توجيهات 
كتعليمات، كيسن ما شاء من قوانْب ٧برمة كظا٤بة، ك٦بافية للعقل كالصواب كا٤بنطق دكف 

 أف يلجأ إىل الرمز الديُب ليسألو فيما ٯبوز كما ال ٯبوز.
ز الديُب ىنا ليس كجودا مقيقيا، فهو ليس ركنا من أركاف الدكلة يف كجود الرم

العصر ا٢بديث، كلكنو ٦برد رمز لتجميل الديكور فقط مٌب ال تبدك صورة الفسيفساء 
السياسية ناقصة، كصورة الفسيفساء الدينية قلما يتذكرىا النظاـ أك يلتفت إليها أك مٌب 

اـ عزيزا يريد أف يواريو الَباب، أك أف يطل على ٚبطر لو على باؿ، إال عندما يفقد النظ
 شعبو بطلعتو البهية يف مناسبة من ا٤بناسبات الدينية.

كظيفة الديُب ىنا ليست يف ا٢بقيقة للمجتمع، كال يتمكن الديُب من ناصية التوجيو 
ال يف الَببية كال يف التعليم كال يف اإلعبلـ إال يف ماالت ٧بصورة ك٧بددة باستلخداـ 

. فنظاـ الطاغية ال يتذكر تل  الفسيفساء الدينية إال عندما تقـو أجهزتو بتفجّب ما معْب
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لللخركج من موقف ٧برج كصرؼ أبصار الناس كإ٥بائهم ٕبدث كبّب، كتريد الدكلة الدفع 
ـ يف كنيسة القديسْب ٗبدينة َُُِبتوجيو االهتاـ ١بهة معينة، كما مدث بداية عاـ 

كر الفسيفساء الدينية لتذكر الناس بالومدة الوطنية،كبأف اإلسكندرية، مينئذ يأتى د
الدين برئ ٩بن يرتدكف ثوبو كيتاجركف بو كيهددكف أمن الببلد كيفسدكف يف األرض، 
ك٘بتهد تل  الفسيفساء يف استلخراج النصوص للتدليل على ما تقوؿ، كمن مث تستعمل 

 ىنا يف تكريس ا٥بدؼ الذل يريده النظاـ من ميث ال تدرل.
مالة أخرل كذل  يكوف للفسيفساء الدينية دكر كبّب فيها كٙبتاج إليها الدكلة 
لتقوؿ كلمتها، كىى عندما يكفهر ا١بو السياسي، كتتلبد ٠باء الوطن بييـو اليض  
الشعيب، مينئذ يكوف لتل  الفسيفساء أك الرمز الديُب كلمتو يف هتدئة ا٣بواطر كتسكْب 

رىجي النصوص بعملية انتقاء خبيث كمدلس لتوظف اليض  العاـ، ىنا أيضا تيٍستىلخٍ 
التوظيف ا٤بطلوب ىف تدعيم ا٢باكم الطاغية، كٚبفيف الضيط عليو ٕبديث عن مرمة 
ا٣بركج على ا٢باكم، كإف جلد الظهور كأكل األمواؿ كأفسد الببلد كأىاف العباد، كأف 

ا، كإ٭با بتجنبها ىذه ا٤بظاىرات ما ىي إال فًب كا٣بركج منها ال يكوف با٤بشاركة فيه
كالعزلة عنها كترؾ ا٤بيادين كالعودة إىل البيوت كالدعاء إىل هللا أف يقبض ا٤برء إليو غّب 

 فاتن كال مفتوف.
كىكذا الطاغية السياسي يستعمل كيستيفل الرمز الديُب يف خدمة طييانو كتكريس 

بو الوطُب، كأنو نظامو كتدعيم دكلة الظلم، كالرمز الديُب ػ مسكْب ػ يظن أنو يلدل كاج
 من أىل ا٢بظوة، كأنو من السلطاف جد قري .

سكوت الرمز الديُب على ا٤بدل الطويل كعدـ اعَباضو على ا٤بظامل الٌب تقع 
بالناس، كغيابو عن نقد القوانْب ا١بائرة كا٤بقيدة للحريات ك٢بقوؽ اإلنساف، كمنها مق 

ة كالسلطة، ككضع الضوابط العادلة ا٤بشاركة السياسية يف التعبّب عن الرأم كتداكؿ الثرك 
على تصرفات السلطاف كعائلتو كماشيتو، كاكتفاء الرمز الديُب ٕبديث عن مق الزكج 
على الزكجة، كمق ا١بار على جاره، ىذا السكوت يػييىيًٌبيو عن سامة الواقع، كيفقده 

من صدؽ التوجو  التأثّب على الناس باعتباره ا٤برجعية، كما يػيٍفًقد مديثو األثر،كيػيٌفرًٌغيو
الصحيح كصدؽ اإلخبلص، ألنو يػيٍلًقى بالنصيحة ػ كإٍف كانت صوابا ػ يف ا٤بوقع ا٣بطأ 

 مْب يتوجو للمظلومْب، بينما ال يعات  الظامل على ظلمو، كلو ٗبجرد عتاب ناعم.
النماذج لذل  اليياب أك إف شئت قل ا٢بضور ا٤بهمش كثّبة كمتعددة كمل٤بة 

رتْب يف مصر كتونس بدأت جهات خفية يف االستعباط بتحري  أيضا، فبعد ٪باح الثو 
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جهات ظاىرة ٥با يف فقو االستعباد قدـ راسلخة. كمع انطبلؽ الصرخة يف كل من اليمن 
كليببيا، كبداية الشرارة من بعدىم يف سورية كبوادر يف األردف ارتفعت أصوات تتحدث 

م، كعدـ االنصياع كا٣بداع عن ضركرة االبتعاد عن الفًب كمرمة ا٣بركج على ا٢باك
 كا١برم كراء الفئات ا٤بندسة كالٌب تتحرؾ بتمويل من ا٣بارج.

ىنا بدأ السياسي يلع  بالديُب كيسلخره لصا٢بو يف توطيد كتثبيت مكمو ا٤بهتز 
كعرشو الذل أكش  أف يتزلزؿ، كمن مث بدأ مديث التلخدير يف التحذير من فًب القاعد 

 فيها خّب من ا١بالس اليقظاف... كىكذا.فيها خّب من الواقف كالنائم 
ككلما ىبت الشعوب تطال  ٕبريتها كتدافع عن مقوقها ا٤بسلوبة، كتضيط على 
ا٢باكم ليليي قوانْب الطوارئ سيئة السمعة الٌب ٰبكم اها، علت أصوات )نشاز( لبعض 
وؿ ا٤بنتسبْب إىل الدين تشوه كتتهم بأف ىلالء فئة مندسة كأف كراءىم يد خارجية ٛب

 كتدفع كٚبطط،كأهنم يثّبكف الفًب، كأف خركجهم على ا٢باكم ال ٯبوز.
كدخل بعض الكبار من أىل الدين على ا٣بط، كصدرت تصرٰبات ٙبـر التظاىر 
ضد األنظمة ا٤بستبدة، كتتحدث عن مرمة ا٣بركج على ا٢باكم،مٌب كإف أخذ األمواؿ 

رت ا٢بملة بتطور األمداث كجلد الظهور كأىدر دماء األبرياء كا٤بسا٤بْب. مث تطو 
لتتحدث عن ملامرة ضد اإلسبلـ يقصد منها تفتيت كمدة ا٤بسلمْب، ككأف مكاـ 
ا٤بسلمْب ىم ٞباة اإلسبلـ كرعاتو كدعاتو،ككأف الببلد اإلسبلمية مومدة كعلى قل  

 رجل كامد فجاء من يفتتها بتل  ا٤بظاىرات.
م من قبل أماـ كل أنواع اليري  أف ىلالء الذين سكتوا دىرا مل تتحرؾ شفاىه
 ا٤بظامل الٌب ٛبت يف العامل اإلسبلمي كعلى أيدل ىلالء ا٢بكاـ.

مل تنطق ألسنتهم بكلمة كامدة عندما صادر ىلالء ا٢بكاـ كل مظاىر التدين 
 كسلخركا من ا٤بتدينْب الشرفاء كسجنوىم كصادركا ٩بتلكاهتم ا٣باصة.

كنا بالفًب الٌب ستكوف كقطع الليل فقهاء االستعباط كاالستعباد مل ينسوا أف يذكر 
ا٤بظلم، كلكنهم مل يشّبكا إىل أف كل الفًب الٌب تعانيها ٦بتمعات ا٤بسلمْب ٝبيعا كالعرب 
بشكل ٨بصوص جلبها كأتى اها كاستوردىا ككظف ٥با فرقا ك٦بموعات كأنشأ ٥با كزارات 

 ىم ىلالء ا٢بكاـ؟
ة أىل األصوؿ مٌب يتحدد لنا ا٤بنهج العلمى ىنا يقتضينا ٙبرير ٧بل النزاع بلي

 كيتضح معُب كمفهـو ا٣بركج على ا٢باكم.
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النصوص الٌب تتحدث عن ا٣بركج على ا٢باكم ٯب  أف تلخذ يف إطارىا كال تعزؿ 
عن سياقها العاـ، كما ال ٯبوز أف نستدؿ اها بعيدا عن النصوص األخرل ا٤بقيدة ٥با 

ديد من ىو ا٢باكم الذل ٘ب  طاعتو كا٤بكملة لصورهتا كمعناىا، كمن مث فبل بد من ٙب
كال ٯبوز ا٣بركج عليو، كما شركطو،كما ىو ا٤بدل ا٤بمنوح لو يف السمع كالطاعة؟ مث ىناؾ 
من خرجوا على ا٢باكم من أىل السلف، ماذا تقولوف فيهم؟ منهم عبد هللا بن الزبّب 

و على يزيد كسعيد بن ا٤بسي ،كمن قبل ىلالء خرج اإلماـ ا٢بسْب بن على رضى هللا عن
 بن معاكية فهل كاف خركجو ٧برما؟.

بل إف الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب ىو نفسو خرج على الدكلة العثمانية فهل كاف 
خركجو ٧برما؟... السادة الذين ارتفعت أصواهتم بتحرَل ا٣بركج على ا٢باكم مل ٰبددكا 

م جاء بو للناس من ىو ا٢باكم الذل ال ٯبوز ا٣بركج عليو، كىل ينطبق على ماك
االستعمار أك ماكم جاء بانقبلب أزاح فيو أباه أك أخاه؟... كىل ينطبق مكم مرمة 
ا٣بركج أيضا على ماكم جاءت بو أمو؟ أك كرث البلد أرضا كشعبا كإبل كغنمات 

 كعنزات عن أبيو كأجداده؟
ا٢باكم الذل ال ٯبوز ا٣بركج عليو ىو من جاء ببيعة صحيحة كعن طريق انتلخاب 

 الشع  أك من أىل ا٢بل كالعقد ا٤بلٛبنْب على دين هللا كمصلحة الوطن. مر من كل
ا٢باكم الذل ال ٯبوز ا٣بركج عليو ىو من يقيم العدؿ كيطبق أمكاـ اإلسبلـ 
كٰبرص على مصاٌف الناس، كيشَبط فيو أف يكوف طائعا هلل قبل أف يكوف مطاعا. 

لسلمية الٌب تطال  بالقضاء على كا٣بركج ا٤بمنوع ىو ا٣بركج ا٤بسلح، أما االعَباضات ا
الفساد، ك٧باكمة لصوص ا٤باؿ العاـ كمن ينتهكوف مرمات الناس، فبل ٯبوز أف تقابل 
ٖبراطيم ا٤بياه كالقنابل ا٤بسيلة للدموع كالرصاص ا٢بي كا٤بطاطى كالضرب يف مقتل. 

فسهم كعلى الرموز الدينية أف تنأل بنفسها عن السقوط أك السكوت، كأال ٯبعلوا من أن
مطية ٢باكم ظامل، كأف يدركوا أف ما ٰبملونو من علم ىو أعلى كأغلى من كل ما ٛبتلئ بو 
 خزائن ا٢باكم الطاغية من ماؿ مسركؽ كميصوب كمهرب يف خزائن البنوؾ األجنبية.

الفرصة اآلف مواتية ليباشر األزىر مهمتو دكرا كموقفا كرسالة،  كمصر اآلف يف 
ها الشرفاء ميث تتعرض لعملية استبلب دينا كمضارة ماجة ماسة ٤بوقف من أبنائ

كىوية،فهناؾ من ٰباكؿ أف يقطعها عن دينها كىويتها كٱبلعها عن ثقافتها كتراثها 
اإلسبلمي كيعبث ٗبقدراهتا كٰباكؿ العبث بتفجّبىا من الداخل ٙبت مجج كمسميات 

 متعددة.
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ْب كنصارل سيقفوف كأنا على ثقة كيقْب أف شع  مصر بكل طوائفو كأطيافو مسلم
خلف شيخ األزىر كا٤بفٌب عندما تعلو أصواهتما مطالبة بتحقيق العدالة بدال من التمييز 

 كالطبطبة.
مصر اآلف يف ماجة ماسة لدكر األزىر يف مواجهة عملية االستبلب الٌب يسعى 
ذل إليها كيقـو اها بعض التيارات الٌب ٛبثل قلة يف اجملتمع، لكنها ٛبددت يف الفراغ ال

تركو األزىر يف العقود األربعة ا٤باضية، كاستفادت من النظاـ السابق بعد أف ٙبالفت معو 
على التوريث، كمن مث فقد تضلخمت كتعاظم دكرىا لتصبح ككأهنا دكلة داخل الدكلة 
فرامت تستعرض عضبلهتا كتستفز األغلبية استفزازا كاضحا كخطّبا، كٙباكؿ فرض 

 قة.إرادهتا على األغلبية السام
سكوت األزىر يف تل  الظركؼ غّب مقبوؿ؛ ألنو ٯب  أف يكوف صام  أكؿ 
صوت يطال  بتحكيم العدالة كتطبيق القانوف، كيتحتم أف يكوف شيخ األزىر أكؿ من 
ينادل بأال يكوف ىنال  استثناء ألمد من الرموز الدينية أك السياسية مهما كانت مكانتو 

 يكوف فوؽ األشلخاص.كمهما عبل كعبو؛ ألف الوطن ٯب  أف 
بعد ٪باح ثورتى تونس كمصر أصبحت الظركؼ مواتية لتباشر ا٤بلسسة الدينية 
بضلعيها مشيلخة األزىر كدار الفتول دكرىا الرائد يف قيادة العامل اإلسبلمي ركمي ا 
كأخبلقي ا كمضاري ا. التاريخ ٰبدثنا يا سادة أف العز بن عبد السبلـ باع ا٢بكاـ ا٤بمالي  

 قيمتهم يف بيت ماؿ ا٤بسلمْب، فتقدموا أصحابى الفضيلة كال تَبددكا. ككضع
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 (1/2فزٕخ اٌزحزَش ِٓ ُِبدَٓ اٌزحشَش )
 (*) ػزبة ال مغبة

 :باالستعباد" االستعباط" عالقة
يف قواميس ليتنا العربية ا١بميلة من مفردات الظرؼ كاالستلطاؼ كالفكاىة 

 الساخرة كالسامرة معا ألفاظ كثّبة.
كىذه األلفاظ عند العامة تػينػىز ؿي أميانا مع بعض التحريف على بعض ا٢باالت  

 تنزيبل دقيقا يلبس ا٤بصطلح ثوبا من الفكاىة الساخرة أك االستظراؼ اللطيف.
ىذا اإلسقاط الليوم ا١بميل فضبل عن كونو ييُب البامث يف كثّب من األمياف  

 من أقصر طريق كبأقول السهاـ.عن شرح طويل، فهو أيضا يصي  ا٥بدؼ ا٤بطلوب 
"، من الرىٍكع بفتح الراء كتسكْب الواك، كىو ا٣بوؼمن ىذه ا٤بفردات الرائعة " 

 " كيقابلو مصطلح "ثقافة الذكورة"فمصطلح "ٝبعيات ا٣بتا
ٝبعيات ا٣بتاف مصطلح يطلق كيراد بو ٦بموعة من النساء العاطبلت فكرا كثقافة،  

ثيل، أك باليناء، كأغلبهن متلخصصات يف النكد، بعضهن يعملن مذيعات، أك بالتم
نشاطهن يَبكز على إثارة كل أسباب كيد النساء، كاالضطراب يف البيوت ا٤بستقرة، 
ك٧باصرة كمطاردة الرجاؿ يف كل فج كشق مٌب يهربوا إىل قمة إفرست أك سفوح 

 ا٥بيمااليا.
رعاية السيدة  ىذه ا١بمعيات ا٤بدعومة من منظمات دكلية يف ا٣بارج ككانت ٙبت 

األكىل يف الداخل من أىم أنشطتها اإلصرارعلى مق ا٤برأة يف قضية "ا٣بيلع"، كا٣بىلع 
ٍلىعي فهى عيٍريانىة، مع مبلمظة  بضم ا٣باء ًمٍن خىلىعى ٱبىٍلىعي فهو ٨بىٍليوعه، كفتحها ًمٍن خىلىعى ٚبى

مة كلها، كعلى الفركؽ الكثّبة بْب من ٨بلوع خلعتو امرأة، كبْب ٨بلوع آخر خلعتو األ
 نفسها جنت براقش.

                                                 
 ـَُُِ – َٓ - َٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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أما ثقافة الذكورة فهو مصطلح يطلقو أيضا بعض النسوة ا٤بَبجبلت باالتفاؽ مع  
بعض أشباه الرجاؿ "الذين ال خوؼ منهم" ٩بن ينتسنب كيتقربن كيتوافقن مع النسوة 

 ا٤بَبجبلت يف كثّب من ا٣بصائص ا٣باصة كاألفكار كاألشكاؿ.
مد ا٢بسن بن ٧بمد بن ىاركف كاف رجبل "عفريتا" رأل مرة الوزير ا٤بهليب أبو ٧ب 

كامدا )فاىف( من ىلالء ككانوا قد كلفوه ٗبا يكلف بو الرجاؿ عادة عند كقوع الشدائد 
 :فقاؿ متندرا كساخرا

 كيكاد من شبو العذارل فيو أف تبدك هنوده طفل يرؽ ا٤باء يف كجناتو كيرؼ عوده
 جعلوه قائد عسكر ضاع الرعيل كمن يقوده كدهناطوا ٗبعقد خصره سيفا كمنطقة تل 

 من ىذه ا٤بفردات ذات الداللة الساخرة يف العامية أيضا لفظ "عبيط" 
كىو يف العربية الفصحى ٗبعُب اللحم الطرم غّب النضيج، كثوب عىًبيطه أىم  

؛ كالعبيط يف العامية كالسفيو ىو من الٰبسن التصرؼ عادة. كمنو يف العامية  مىٍشقوؽه
ضا االستعباط، كىذه ا٤بفردة تستعمل يف العامية كثّبا كتطلق عادة على من يريد أي

 التنكر لشئ معركؼ.
أما ا٤بستعبط بكسر الباء أك فتحها فهو من يستيفل غّبه كيدعى العبط لنفسو أك  

 ليّبه كيعتربه طريا كغّب ناضج كيريد الضح  عليو يف موضوع معْب ".
 -ليس الليوم كما يفعل خرباء أمن الدكلة سابقاك -كبالبحث كالتحرل ا١بنائي  

كجدنا أف بْب االستعباط كاالستعباد صلة كقرابة نس  ليوية كمعنوية لكنها عبلقة غّب 
 .مشركعة يف عامل ا٢بركؼ ا٤بستقيمة

فحرؼ الطاء ىنا كمرؼ الداؿ ىناؾ يتبادالف ارتباطا مشكوكا فيو، كٲبارساف  
 ة كغّب مسبوقة يف داللة الكلمتْب.ا٫برافا مشبوىا كعبلقة غّب شريف

ىذه مقدمة أردت اها الربط بْب اللفظ ا٤بستعمل يف العامية كبْب أصلو الليوم  
 لكي أدخل منها إىل موضوعنا كىو العبلقة غّب الربيئة بْب "االستعباط كاالستعباد".

يناير كاف يتسم  ِٓموقف بعض شيوخ الفضائيات يف أمداث الثورة ا٤بصرية  
تعباط الذل ٱبيىدًٌـ على االستبداد كاالستعباد، كمن مث فقد كاف مل٤با كجارما باالس

ك٧ببطا، كمل أكن أنول ا٢بديث عنو أك الكتابة فيو، كإف كانت ا١براح منو غائرة كمل تلتئم 



227 

 

بعد، لكننا ٫بمد هللا أننا قد ٘باكزناه، كإف كاف من الصع  على ذاكرة الناس أف تتناساه 
 لتوثيق اإللكَبكٌل عن طريق الفيديو كاليوتيوب.كٖباصة يف زمن ا

جزء كبّب من أعضاء ٝبعيات ا٣بتاف كأصحاب ثقافة الذكورة كبعض شيوخ  
الفضائيات تسمعهم يف مناقشة القضايا العامة كا٣باصة فتجدىم يتحدثوف بلساف كامد 

لٌب ٯب  كمفردات كامدة، ككأهنم أعضاء يف ا٢بزب الوطُب ا٤بنحل، ملقنوف بالتعليمات ا
 أف يلتزموا اها، كأال ٰبيدكا عنها،كإال تعرضوا للعقاب كالفصل من التنظيم،

مواقفهم قبل الثورة متشااهة مٌب لتكاد ٘بـز أهنا متحدة مٌب يف األلفاظ،  
كمواقفهم من الثورة ٙبمل نفس الصفات من التشابو يف كثّب منها، فبعضهم كصف 

م جهات أجنبية باستعماؿ الشباب، كبعضهم الثوار بأهنم طائفة مندسة، كبعضهم اهت
كصف بعض قيادات الثورة با٤باسونية، كالبعض اآلخر استعمل فزاعة اإلخواف كطال  
بعز٥بم كمصارىم ك٘بويعهم كمنع ا٤باء كالدكاء عنهم، بل إف البعض طال  ٕبرقهم أك 

 إطبلؽ الرصاص عليهم يف ميداف التحرير.
٣بتاف كأصحاب ثقافة الذكورة كشيوخ ك٪بحت الثورة رغم أنوؼ ٝبعيات ا 

 الفضائيات كأثبتت مصر ٕبق أهنا عظيمة بأبنائها كٞبدنا هللا كسكتنا.
انتهى ا٤بوقف ٕبمد هللا يف ميداف ٙبرير مصر بانتصار الثورة كخلع الطاغية، غّب أف  

الكبلـ يف موضوع ا٤بظاىرات كا٣بركج على ا٢باكم تكرر يف ميادين ٙبرير أخرل خصوصا 
د أمداث سوريا كاليمن ميث مواقف صادمة من بعض العلماء ٛبثل أقلية تابعة بع

لؤلنظمة أصدرت بيانات أشبو ما تكوف ببيانات الشرطة يف األزمات األمنية، مث جاء 
بياف االٙباد العا٤بي لعلماء ا٤بسلمْب ا٤بشرؼ لّبد االعتبار لكل العلماء األمرار 

ور يوسف القرضاكل يف ىذا الشأف كما أعق  كالصادقْب كالذل أصدره ٠بامة الدكت
ذل  من بيانات صدرت من مرجعيات أخرل بعضها يف اليمن مث يف سوريا، ميث 
أضحى ا٤بوقف بْب مليدين كثر لبياف االٙباد العا٤بي لعلماء ا٤بسلمْب، كبْب أقلية ٛبارس 

ـي ٗبواقفها على االستبداد.  االستعباط كٚبيىدًٌ
جي  كغري  ينتمى للجماعة السلفية، قالوا بأنو مث ظهر على ا٣بط شيخ ع 

مطركد منها ألنو كاف يعمل لصاٌف ا٢بزب الوطُب، كأنو كاف بوقا ككسيلة من كسائل أمن 
الدكلة يف التحرش بالعلماء كالزعماء، كبكل من كاف يعارض النظاـ السابق، كمن مث فقد 



228 

 

ربادعى باعتبار األكؿ كىو قيل عنو أنو أىدر دـ الدكتور القرضاكل ككذل  الدكتور ال
د. القرضاكل ٧برضا يف ا٣بركج على النظاـ، كباعتبار الثاٌل كىو د. الربادعي خارجا 

 عليو بالفعل.
الشيخ ذاتو استضافتو السيدة مُب الشاذىل مع األستاذ كائل قنديل كاألستاذ عماد  

رات كعدـ جواز جاد ككاف الشيخ ا٤بثّب للجدؿ قد كرر القوؿ ا٣بطأ بعدـ شرعية ا٤بظاى
 ا٣بركج على ا٢باكم.

كبلـ الشيخ )اليري  كالعجي ( أثار مفيظة الكات  كالسناريست السينمائى   
األستاذ ببلؿ فضل فتدخل يف ا٢بوار عرب ا٥باتف كرد كبلـ الشيخ كنفى عنو أىلية 
ا٢بديث يف ا٤بوضوع باعتباره غّب متلخصص، ككصفو كمن على شاكلتو بأهنم ألياـ 

ؾ يف طريق الثورة، كساؽ لو من ا٤براجع كا٤بصادر ا٤بوثقة لعدد من كبار كضعها مبار 
ا٤بفكرين كالعلماء كالٌب ناقشت ىذا ا٤بوضوع كأفادت كلها بيّب ما يقولو ىذا الشيخ 

 الذل يبحث عن دكر يف ا٤بسرح اإلعبلمي عرب الفضائيات.
على الدفاع  الشيخ "الليم" بطرمو ا٤بنقوص كظهوره على الشاشة بأنو غّب قادر 

عن كجهة نظره ككجوده اهيئتو ك٠بتو كعجزه كقصور رؤيتو قد يولد لدل السادة 
ا٤بشاىدين انطباعا غّب مريح عن التوجو اإلسبلمي برمتو كأف أىل ىذا التوجو غائبوف 
عن الزماف كا٤بكاف كالناس.كا١بماىّب ال تفرؽ بْب عامل شرطة أك عامل سلطة كبْب العامل 

 دكر مع ا٢بق ميث دار.الرباٌل الذل ي
برنامج العاشرة مساء كاف ٰبظى ٗبصداقية كبّبة بْب ا٤بشاىدين، كما كانت ٙبظى  

مقدمتو السيدة مُب الشاذىل بقدر كبّب من االمَباـ شلخصيةن كثقافةن كمهنيةن،  لكن 
اإلصرار على استضافة ىذا الشيخ كأمثالو يعطى رسالة قد تكوف خاطئة عن مدل جدية 

 كسياساتو.الربنامج 
كإذا كاف ىدؼ الربنامج ىو كشف ا٢بقيقة كتوضيحها كإرساؿ رسالة صحيحة  

للسادة ا٤بشاىدين ففى مصر مئات ا٤بفكرين كالعلماء ا٤بتلخصصْب كالقادرين على شرح 
الفكرة كتوصيل الرسالة، كمن مث يكوف انتقاء ضيوؼ بذكاهتم ليسوا أىبل للحديث عن 

شويو أكالتشويش على التيار اإلسبلمى، كإظهارعجز رموزه ا٤بوضوع ال ٱبدـ إال فكرة الت
يف التعبّب عن فكرهتم كغياب منطق العقل كا٤بصلحة عن أذىاهنم، ككقوفهم با٫بياز 
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للطاغية كاالستبداد ضد مطال  الناس ا٤بشركعة. كىذا بالضبط ماالتفت إليو األخ 
ا٤بوضوع كأظهر  األستاذ ببلؿ فضل مْب نزع عن الشيخ الضيف أىلية ا٢بديث يف

 بأدب جم ٧بدكدية فكره كقصور رأيو كرؤيتو.
فهل كاف ا٤بطلوب أف يظهر جان  التمثيل اإلسبلمي ىف الربنامج كأماـ مبليْب  

ا٤بشاىدين بقصور كعجز يف الرؤية، كانفصاؿ عن الواقع كتنكر ٤بطال  الناس 
 ا٤بشركعة؟
لعرض ٥با كاختيار ا٤بهنية ىنا ٙبتم البحث عن ا١بودة يف الفكرة كمسن ا 

ا٤بتلخصص ا٤بناس  لتوصيلها إىل الناس، كتقدَل األقدر كاألكثر علما ككفاءة. ك٫بن 
على ثقة أف السيدة مُب الشاذىل تتمتع بقدر كبّب من ا٤بسلكلية كأف مسها الوطُب ال 
ٱبطئ االختيار، كمن مث فليست يف ماجة ٤بن يذكرىا بأف مصر ليست يف ماجة إىل 

ٙبتاج اليـو لكل أبنائها الشرفاء ليعيدكا بناء ما هتدـ، كترميم ما ىو آيل  ىدامْب، كإ٭با
للسقوط كترتي  البيت من جديد، من ىنا يكوف االستيراب يف استضافة مثل ىذا 

 الشيخ العجي .
كبعيدا عن مالة ىذا الشيخ ا٤بليم، نقر ٝبيعا كنعَبؼ أنو مْب ينحاز العامل إىل  

، فإنو ٗبواقفو ىذه يكرس تقوية األقول "الظامل" كىو الدكلة يف النظاـ يف مواجهة األفراد
، سواء كاف شلخصا أك شعبا يف مواجهة النظاـ  مواجهة إضعاؼ األضعف كىو ا٤بظلـو
كٖباصة عندما يقوؿ لنا التاريخ إنو مل يسبق ٥بذا العامل أف انتقد النظاـ أك أنكر عليو 

مظلـو من مظاليم الشع  يف مواجهة  بعض ا٤بواقف ا٣بطأ كما أكثرىا أك ا٫باز إىل
 الدكلة.
عندما يكوف األمر كذل  فإنو ال يقبل من العامل أف يصور مطال  الناس ا٤بشركعة  

كالعادلة كبطريقة سلمية، فيقابلها ا٢باكم بالقمع عن طريق القنابل ا٤بسيلة للدموع 
لللخارج، مْب كالرصاص ا٤بطاطي كا٢بى كاهتاـ أصحااها بأهنم طائفة مندسة كعمبلء 

يكوف األمر كذل  فإنو ال ٯبوز للعامل أف يصور تل  ا٤بطال  على أهنا فتنة، بينما ىى 
 تشكل يف البعدين الديُب كاإلنساٌل أبسط مقوؽ ا٤بواطن.

، كأف ٰبض ا٢باكم على   الواج  الديُب ٰبتم على العامل ىنا أف يقف ٔبان  ا٤بظلـو
شركعة كالعادلة، كأف يذكر ا٢باكم بقوؿ عمر بن رفع الظلم كاالستجابة ٤بطال  الناس ا٤ب
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ا٣بطاب " أال تضربوا ا٤بسلمْب فتذلوىم،، كال ٘بمركىم فتفتنوىم كال ٛبنعوهنم مقوقهم 
 فتكفركىم كال تنزلوىم ا٢بياض فتهلكوىم "

عندما يتقاعس العامل كال يتلخذ ا٤بوقف الصواب، يصاب عمـو الناس بنوع من  
الدينية، كينصرفوف عنها كيستشعركف أف قضاياىم كإف كانت  خيبة األمل يف ا٤برجعيات

عادلة ال تعِب تل  ا٤برجعيات، كأف جل اىتماـ ا٤برجعيات ينص  على إرضاء ا٢باكم 
كاالستجابة ألىوائو كلو كانت خاطئة؛ ألف بقاءىا يف ا٤بوقع مرىوف برضاه كغضبو كليس 

 بنصرة ا٢بق كإرضاء هللا.
٤بوضوع أك مٌب اإلشارة إليو من قري  أك من بعيد، مل أكن أنول ا٢بديث عن ا 

لوال أف ا٤بوقف ا٤بلخجل كا٤بعي  قد تكرر يف مواطن أخرل، كأصبح العلماء الشرفاء 
يذكركف ضمن ىلالء، كيػيعىيػ ريكف بأقوا٥بم كمواقفهم كيصفهم البعض با٤بصطلح الكريو " 

نهم من يعرؼ الفرؽ بْب كعاظ السبلطْب" كالناس تعمم يف كثّب من األمياف، كقليل م
 عامل الشرطة أك عامل السلطة، أك عامل ا١بماىّب كالشهرة، كبْب العامل الرباٌل.

خطورة ىذا ا٣بلط تنعكس على عمـو األمة بكاملها فتصبح أمة ببل رأس كال رمز  
كال مرجعية، كمن مث ٘بد ا٤بقولة ا٣باطئة "الديوف أفيوف الشعوب" بيئة مواتية كمساعدة 

قيق ما ٙبتويو تل  ا٤بقولة من أخطاء، كمواقف بعض العلماء يف الواقع تلكدىا على ٙب
 كتضفى عليها شيئا من ا٤بصداقية،

يف ا١بان  اآلخر فإف تناكؿ النصوص باجتزاء كتأكيبلهتا على طريقة االنتقاء لتلخدـ  
الطاغية، بينما ىنال  نصوص أخرل تطال  بتقييد تصرفات ا٢باكم ك٧باسبتو كعدـ 

تو إف ٘باكز كتعدل، السكوت عن ىذه النصوص كاإلعراض عنها يتسب  يف مالة طاع
من فقداف الثقة كا٤بصداقية، كمن مث يصبح من مق العامة أف ينصرفوا عن العلماء، كأف 
يقرنوا بشكل فكاىي كساخر بْب معنيْب كبلٮبا كريو ك٩بقوت كٮبا "االستعباط 

 كاالستعباد".
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 ( 2/2اٌزحشَش )فزٕخ اٌزحزَش ِٓ ُِبدَٓ 
 (*) ػزبة ال مغبة 

"ا٤بلمن ىو قدر هللا اليال  كقضاؤه الذل ال يرد" عبارة قا٥با ا٤بفكر اإلسبلمي 
٧بمد إقباؿ، الرجل الكبّب يقصد أف ا٤بلمن ٰبقق بسلوكو مراد هللا يف خلقو، فبوجوده 

٢برية تتحقق ا٣ببلفة يف األرض، كبإٲبانو تتحقق العبودية، كبتطبيق منهجو تتحق ا
 كالكرامة كالعدؿ بْب الناس.

غّب أف ما ىو كائن ليس بالضركرة ىو ما ٯب  أف يكوف، فالواقع قد يياير ا٢بلم،  
 كقد ٱبتلف عنو بل كيتناقض معو أميانا.

كالدعوة إىل هللا ىى أرقى الوظائف كأعبلىا قدرا كأجلها كأعظمها عند هللا مكانة،  
 صطفىٍْب األخيار من أنبياء هللا كرسلو إىل خلقو.كيكفيها شرفا أهنا كظيفة السادة ا٤ب

غّب أف البامث يف عامل الدعوة ٯبد عجبا، فقد يتسلل إليها من ليس أىبل ٢بمل  
أمانتها، كقد يدخل فيها من ال ٰبمل خصائص أصحااها، من طهارة يف النفس كسعة يف 

، كقدرة على الصرب كا١بلد يف العمل  الفكر، كرمابة يف الصدر كقوة يف ا٥بمة كالعـز
 كاألمل.
" قد يلتحق اها من ال يقصدىا   كعلى طريقة ا٤بثل ا٤بعركؼ "الصيًٌت كال الًيُبى

 أصبل، لكنو يبحث عن دكر فلم ٯبد غّبىا كسيلة لتحقيق مضوره بْب الناس.
 يقوؿ الشيخ اليزاىل رٞبة هللا عليو:

يداف الدعوة، فتحوؿ "أعرؼ ناسا فاتتهم الوجاىة يف ميداف ا٢بياة، فالتحقوا ٗب 
ا٤بيداف الطهور اهم إىل سامة يتهارش فيها فرساف الكبلـ كطبلب الرياسة كعشاؽ 
الظهور، كلطا٤با ٕبثت عن اإلخبلص احملض هلل كلرسولو آلنس بو كأستمتع، أك أللوذ بو 
كأستجّب، فكانت سوءات ا٥بول ا٤بستور تفجعُب فَبدٌل ٧بزكنا ال ألول على شئ، كمل 

ة قولو صلى هللا عليو كسلم: "الناس كإبل مائة ال ٘بد فيها راملة" إال بعد أف أعرؼ نفاس
 خالطت ا٤بئات كاألكلوؼ فوجدت يف سّبهتم األعاجي " انتهى كبلـ الشيخ ا١بليل.

                                                 
 ـَُُِ – َٓ - ُِ (، يـوا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ىنال  فرؽ كبّب بْب مىٍن يعيشوف على اإلسبلـ، كمىٍن يعيشوف يف اإلسبلـ، كمىٍن  
 .يعيشوف لئلسبلـ كيعيش اإلسبلـ فيهم

الطائفة األكىل ٰبملهم اإلسبلـ كال ٰبملونو، ٰبيٍسىبيوف عليو، بينما ىم ع ء عليو،  
يعطلوف سّبه كيقيدكف مركتو يأخذكف منو كال يعطونو، كأغل  سلوكهم ٰبس  بالطرح 
منو، كليس باإلضافة إليو، كأىل ىذه الفئة يتعاملوف معو على أنو ضيف كليس رب 

 البيت يف أغل  األمواؿ.
ائفة الثانية طائفة ٚبضع للتقاليد كتنقاد، ٛبارس اإلسبلـ شكبل كطقوسا كتقاليد الط 

كعادات، كلكنها ال ترتفع ٤بستول إدراؾ ما فيو من القيم الرفيعة، كا٤بعاٌل ا١بميلة، 
كالتعاليم النافعة، كالسمت العاـ يف الشكل كا٤بظهر ىنا ىو اليال  يف شكلو ا١باؼ، 

مث فأىل ىذه البيئة يعانوف من ا١بفاؼ الركمى؛ ألهنم ٱبضعوف  كىو معيار التدين، كًمنٍ 
 لو كعرؼ عاـ أكثر ٩با ٱبضعوف لو فهما كتعبدا كتطبيقا.

الطائفة األكىل كالثانية اإلسبلـ لديها أزياء كتقاليد كعادات، كمن مث فهي ٚبضع  
ٰبدث  ٗبنطق رجاؿ  للتقاليد كتنقاد، كمن الطائفة األكىل كالثانية يكوف عىًاملي الشرطة الذل

 األمن، كعامل السلطة الذل ٰبدث  بلية أعضاء ا٢بزب.
من ىذين الطائفتْب أيضا يكوف عامل ا١بماىّب كالشهرة الذل يستهدؼ رضا  

ا١بماىّب كٰبرص دائما على أف يبقى يف دائرة الضوء، كما ٰبرص إعبلـ اإلثارة 
 كالقراء ليأيت بالعجائ ، كالضجيج على استضافتو كفرضو على ا٤بشاىدين كا٤بستمعْب

كيقدمها للناس على أهنا اجتهاد جديد. كمن مث فهو ييستعمل من ميث ال يدرل كأداة 
ككسيلة ٣بلق بلرا٣ببلؼ كإثارة ا١بدؿ كٙبويل االىتماـ من القضايا الكربل إىل معارؾ 

 جانبية كمن مث يتم تفريغ الطاقة كتبديد ا١بهد.
كيعيش فيها، تستعلى بو على كل ما يف الوجود،  الطائفة الثالثة طائفة تعيش لو 

كتضحي يف سبيلو بكل ما يف ا٢بياة، بل با٢بياة نفسها، تراه يف الشدة كمده كسيلة 
اإلغاثة كاإلنقاذ، كما تراه يف الرخاء كمده سبيل النجاة كالسعادة كالتقدـ، فهى لو ٙبيا 

كاالنتساب، كمن ىذه الطائفة  كمنو تستنشق إكسّب ا٢بياة، كإليو تنتمى كتتشرؼ بالوالء
يكوف العامل الرباٌل الذل مسم أمره من البداية، فبل تعنيو الشهرة كال األضواء كال 
ا٢بسابات كال ا٤بساكمات ا٣باصة، فا١بناب اإل٥بى ماضر دائما يف مياتو، كأمامو 
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 يتضاءؿ كل الوجود، كشعاره ا٤بشرؽ األال ؽ الذل ال تيي  مشسو أبدا ىو موقف سيد
ا٣بلق صلى هللا عليو كسلم مْب استعلى بدينو على كل عوامل الرغبة كالرىبة كقاؿ لعمو 
أ ى طال  " كهللا لو كضعوا الشمس يف ٲبيُب، كالقمر يف يسارل على أف أترؾ ىذا األمر 

 مٌب يظهره هللا أك أىل  دكنو ما تركتو أبدا "
ا٣بىٍلًق ببل نػىٍفس، ىو يتمثل  العامل الرباٌل يعيش مع ا٢بق ببل خىٍلق، كما يعيش مع 

 دائما قوؿ الشاعر:
 الوجود كما مول      إف كٍنتى مرتادا بلوغ كماؿ هللا قل كذر

 فالكل دكف هللا إف مٌقٍقتىوي       عدـ على التفصيل كاإلٝباؿ
 من الكجود لذاتو من ذاتو       فوجوده يف العقل ٧بض خياؿ

 كال ينقاد، كإ٭با ينطلق من دينو مفكرا كيقود.كمن مث فهذا العامل ال ٱبضع للتقاليد 
التقسيم كالتصنيف السابق ينطبق يف الواقع كا٢بقيقة على كثّبين، كٲبكن  أف ٘بد  

عينات لكل فريق من ىلالء، غّب أن  ال تستطيع أف ٛبيز بينهم بوضوح إال يف أياـ الفًب 
يف مياة األمة. بعض ىلالء ميث الشدائد كاحملن كاألمداث الكبّبة كالكثّبة كا٤بفصلية 

يعجب  مديثو كييرؾ مظهره، لكن ٨بربه ينبئ  عن ذئ ، أك عن إمعة. بعضهم ٲبس  
بالعصا من ا٤بنتصف كيريد أف ٰبتفظ بكل ا٣بيوط، فتجده سياال عائما ال ٘بد لو موقفا 

 ٩بيىيٌػزنا كمن مث فهو ليس لو لوف كال طعم كال رائحة.
األمياف أكرب من قدراتو كإمكانياتو الشلخصية،  بعضهم ٙبركو أطماع ىي يف أغل  

كىف أمياف أقل ٘بده مدفوعا ٤بواقفو ا٣بائبة بدافع تافو أك رغبة رخيصة ال تستحق أف 
تيًعرضى ا٤ببادئ كالقيم الكربل من أجلها لبلىتزاز أك االضطراب كلو يف شكلها 

 الظاىرم.
رب السموات ا٤بفتومة ٕبديث أمثاؿ ىلالء يف ا٢بياة العادية ٲبؤل األفق الفضائي ع 

 عن ا٢ب  كالرٞبة كالتسامح.
أما يف أياـ احملن فتفتح ٥بم قنوات كانت باألمس ٧برمة عليهم، ينطلق صيامهم  

فيها ٕبديث يذلل الرقاب للطاغية، كيقضى على ما تبقى يف األمة من رجولة، كيصور 
 ستبدين.دين هللا بْب الناس ككأنو ظهّب للمجرمْب كنصّب للطياة كا٤ب
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كرغم أف الساكت عن ا٢بق شيطاف أخرس، كمن مث فالسكوت يف ىذا الظرؼ  
بالذات جرٲبة ألنو يساىم ببل ش  يف إٟباد ثورة شعبية مبدعة، أصحااها طبلب مق 
ميصوب منذ نصف قرف كيزيد، فلما ى  أصحااها ليطالبوا ٕبقهم ا٤بيتص  جاءىم من 

ضوا عن التظاىر با١بلوس يف البيوت ليصل وا ٰبدثهم باسم الدين أف يعودكا كأف يستعي
 على النيب ألف التظاىر بدعة؟

كاف األفضل لقائل ىذا الكبلـ الفارغ أف يلثر الصمت، رغم أنو ٰبوؿ صامبو كيف   
ىذا الوقت بالذات إىل شيطاف أخرس، لكنو على كل ماؿ كتطبيقا لقاعدة ارتكاب 

ناعق، ترتفع عقّبتو كيعلو صيامو  أخف الضررين يكوف أقل سوءا كىوانا من شيطاف
 بتحرَل ا٤بظاىرات كٙبرَل ا٣بركج على ا٢باكم.

الشيخ ا٤بسكْب مل يكن كمده الذل سقط يف شباؾ تلفزيوف مزب خيبة األمل  
راكبة ٝبل، كلكن شاركو أيضا ظهور بعض الشيوخ على شاشات التلفزيوف الر٠بى 

 ليقولوا ىذا الكبلـ ا٥بابط.
د عربية يشيلوف موقع اإلفتاء استيقظوا فجأة كاستشعركا شيوخ آخركف يف ببل 

ا٣بطر على اإلسبلـ فنقل عنهم أف ما مدث يف تونس كبعدىا يف مصر كما ٰبدث اآلف 
 يف بلداف أخرل إ٭با ىو ملامرة خارجية ضد اإلسبلـ.....؟ سبحاف هللا؟

صاٌف يف كأف نظاـ مبارؾ يف مصر، كابن على يف تونس كالقذاىف يف ليبيا كعلى   
اليمن كاألسد يف سوريا، كغّبىم يف ببلد العرب األجاكيد كانوا ىم الذين ٰبموف ٞبى 

 اإلسبلـ كيذكدكف عنو؟
تصريح ىلالء الشيوخ النائمْب يف العسل يص  أيضا يف خدمة الطياة كا٤بستبدين،  

ىوف لدين كيلكد رسالة ا٣بطيئة الكربل الٌب يرددىا ا٤باركسيوف كيركج ٥با كيبعث اها الكار 
هللا بأف "الدين أفيوف الشعوب" كأف بعض ا٤بتحدثْب يف الدين الذين ٲبثلوف كعاظ 
السبلطْب على استعداد للبيع ٤بن يدفع، كأنو ٲبكنهم توريد فتاكل التلخدير كالذؿ إىل 

 تليفزيونات الطياة.
ىذا ا٤بوقف ا٤بشْب ذكرنا برجاؿ الدين يف النظاـ الكنسي خبلؿ القركف الوسطى  
 قبل عصور الثورات.ك 
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ذكرنا أيضا ٗبواقف راسبوتْب يف خدمتو كمشاركتو ألعٌب الفاسدين يف عصور  
 القياصرة.
جناية ىلالء أف مواقفهم تسقط مهابة األجبلء من العلماء لدل العامة كا٣باصة  

كمن مث فليست فقط على أنفسهم، كإ٭با ىي جناية على الدين ذاتو، كعلى رموزه 
ار، ككاف األكىل اهلالء أف ٰبَبموا أنفسهم كأف يكفوا عن معاكنة الظامل ا٤بلخلصْب كاألمر 

 كالفت من عضد الشرفاء الذين يطالبوف ٕبرية ككرامة شعواهم.
لقد كاف ىلالء الدعاة البلساء ٰبظوف بقدر من امَباـ البسطاء ٩بن يستمعوف  

 إليهم، فإذا اهم يسقطوف ىذا السقوط ا٤بدكم.
لفرؽ بْب البلطجية الذين جاءكا بأسلحتهم البيضاء كمعهم الناس تتساءؿ: ما ا 

ا٣بيل كالبياؿ كاإلبل، كبْب من ٰبملوف أشرؼ رسالة ليجعلوىا يف خدمة أ٪بس األنظمة 
كأكثرىا قذارة كأشدىا بالناس فتكا كتنكيبل، كيف تليفزيوف كاف يصف ىذا الشيخ كمن 

 كمنيلقوف كدعاة للفتنة. على شاكلتو كمنذ شهور قليلة بأهنم ظبلميوف متعصبوف
ترل أيها الشيخ، ما عبلقة الصبلة على رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم بقبوؿ  

 ا٣بنوع كا٤بذلة كترؾ االعتصاـ طلبا لنهاية عصر ا٤بظامل كسقوط الطاغية؟
كىل الصبلة على النيب صلى هللا عليو كسلم ال ٘بوز كسط ا٤بعتصمْب يف ميداف  
 التحرير؟
عض الظن إمث أف تكوف معهم كأف تشاركهم ما يقوموف بو باعتباره لونا كنا نظن كب  

 من ألواف ا١بهاد.
الشيوخ اآلخركف الذين ٙبدثوا عن كجوب طاعة ا٢باكم كإف جار كأخذ األمواؿ  

كجلد الظهور نسوا أف يذكركا النصوص األيخرل الٌب تدعو إىل األخذ على يد الظامل 
 يقولوىا أك يفعلوىا فتل  عبلمة على هناية األمة، مٌب يكف عن ظلمو كإذا خافوا أف

أمدىم جـز بأنو ال يوجد نص ال يف القرآف كال يف السنة يدعو لللخركج على  
 ا٢باكم الظامل كنسى شيخ أمن الدكلة كخادـ النظاـ تل  النصوص"

 (ّٗ)الشورل: )كىال ًذينى ًإذىا أىصىابػىهيمي اٍلبػىٍييي ىيٍم يىنتىًصريكفى(  

(  كقولو  ًن انتىصىرى بػىٍعدى ظيٍلًمًو فىأيٍكلىًئ ى مىا عىلىٍيًهم مًٌن سىًبيلو  (ُْ)الشورل: سبحانو: )كىلىمى
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كقوؿ النيب )صلى هللا عليو كسلم(: )إذا رأيتى أمٍب هتاب أف تقوؿ للظامل: يا ظامل،  
 .)ركاه أٞبد( فقد تيودًٌع منهم(

الظامل فلم يأخذكا على يديو، كقولو عليو الصبلة كالسبلـ: "إف الناس إذا رأكا  
، كقولو: "أعجزمت إذ بعثت رجبلن فلم ٲبض )ركاه أٞبد(أكش  أف يعٌمهم هللا بعقاب منو" 

ًئكىةي )ركاه أبو داكد(ألمرم، أف ٘بعلوا مكانو من ٲبضي ألمرم"  ، )ًإف  ال ًذينى تػىوىف اىيمي اٍلمىبلى
اليوا كين ا ميٍستىٍضعىًفْبى يف اأٍلىٍرًض قىاليوا أىملٍى تىكيٍن أىٍرضي اّللً  ظىاًلًمي أىنٍػفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كيٍنتيٍم قى 

 (ٕٗ)النساء: كىاًسعىةن فػىتػيهىاًجريكا ًفيهىا فىأيكلٰىًئ ى مىٍأكىاىيٍم جىهىن مي كىسىاءىٍت مىًصّبنا( 
كقولو أيضا: "ما من نيب بعثو هللا قبلي إال كاف لو من أمتو مواريوف، كأصحاب  
ذكف بسنتو، كيقتدكف بأمره. مث إهنا ٚبلف من بعدىم خلوؼ، يقولوف ما ال يفعلوف، يأخ

كيفعلوف ما ال يلمركف، فمن جاىدىم بيده فهو ملمن، كمن جاىدىم بلسانو فهو 
)ركاه ملمن، كمن جاىدىم بقلبو فهو ملمن، كليس كراء ذل  من اإلٲباف مبة خردؿ" 

 .مسلم(
 موضوع ا٣بركج على ا٢باكم،كإ٭با فقط أعرض لست ىنا بصدد التأصيل لرسالة يف 

عينات من عمليات التدليس كاليش الذل ٲبارسو إعبلـ األنظمة االستبدادية كالربامج 
 ا٢بوارية مْب ينتقى متحدثْب ٩بن ال ينتموف ألىل العلم بقدر انتمائهم للشرطة كالسلطة.

كميدانو،أألف ميادين  ال أدرل سر ا٣بصومة بْب ىلالء كبْب كلمات ا٢برية كالتحرير 
التحرير تكشف أميتهم السياسية كثقافتهم ا٥بشة كسذاجة فكرىم، فيستلخدمهم إعبلـ 

 الصنم السياسي يف تربير كجوده كشره كعدكانو ك٘باكزاتو.
لقد كانت آماؿ الشباب كمعها اماؿ الشعوب معقودة بأصحاب الفضيلة  

األماف، كشاطئ ا٢برية، كسامة العدالة،  كالسمامة بعد هللا تعاىل ليأخذكا بأيديهم إىل بر
 كلكنهم خيبوا آما٥بم.

 تراىم، فَبل األطماع كالصيار كالقلة كالذلة كا٣بيبة. 
يف الفتنة تفتح ٥بم أبواب فضائيات كانت ٩بنوعة عليهم، بل كانت تصفهم  

 بالظبلميْب كترمز ٥بم بقول التلخلف كالرجعية كتصفهم بتجار الدين، كتيمزىم كتلمزىم.
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كعند احملن كفجأة كبيّب مقدمات تتم استضافتهم كيتم استلخدامهم للتلخدَل على  
 الطاغية كماشيتو.

قليل ماىم ألئ  الذين يستعصوف على السقوط كيقاكموف كيتقدموف يف الواجهة  
 عند الكريهة.

قليل ماىم، من يدركوف أهنم كرثة األنبياء، كأف ما ٛبتلئ بو صدكرىم من علم  
 كأٜبن كأجل  من كل خزائن الطياة ا٤بملوءة با٤باؿ ا٢براـ.أعلى كأغلى 

 نذكرىم فنذكر العز كالوقار كا٥بيبة. 
 كانوا أجل من ا٤بلوؾ جبللة      كأعز سلطانا كأفلخم مظهرا

أكلئ  ىم الرجاؿ مقا، ىلالء من يعيشوف لئلسبلـ كيعيش اإلسبلـ فيهم، كلن  
 كلن ٚبلو أبدا أرض هللا منهم. تفقدىم دنيا الناس يف ساعات الضيق العسر،

ىلالء ٕبق ىم من قاؿ هللا فيهم )ال ًذينى يػيبىلًٌييوفى ًرسىاالًت اّللً  كىٱبىٍشىٍونىوي كىال ٱبىٍشىٍوفى  
ًسيبنا(  ا ًإال اّلل ى كىكىفىٰى بًاّللً  مى  .(ّٗ)األمزاب: أىمىدن
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 ٌؼُىْ ِصش وِٓ أخٍهب.. 
 (*) حسعبٌخ اىل شُخ األصهش واألٔجب شٕىد

ٕبمد هللا كفضلو خرجت مصر من ٨باضها بوالدة طبيعية، صحيح أننا ٯب  أف 
نتذكر الشهداء دائما، كأف نتذكر الضحايا ا١برمى كا٤بصابْب بالرعاية كالعناية الدائمة، 
مٌب يشعركا أف لتضحياهتم ٜبنا، كأف ما قدموه من تضحيات قد أنتج كأٜبر يف البلد 

ذف ربو، لكننا أيضا ٯب  أال ننسى أف ىناؾ من يَببص باألـ الطي  الذم ٱبرج نباتو بإ
 كا٤بولود ا١بديد.

ا٤بولود ا١بديد فاجأ الدنيا كلها بتبلمم نسيجو كخبلياه مسلمْب كنصارل، كما  
فاجأ الدنيا أيضا بوعيو كٙبضره كأخبلقو، كاستدعى إىل الوجود يف الذاكرة اإلنسانية 

 يف كجداف مصر. مضارة سبعة آالؼ سنة، كانت مستكنة
كظهر أف كل ملمرات الليل األسود الٌب دبرهتا دكائر الشر ىنا كىناؾ رغم  

شراستها قد أثرت يف السطح فقط كإف تركت على ا١بلد بعض البثور، لكنها مل تتلخلل 
 إىل األعماؽ أك تتسرب إىل القل ، على األقل مٌب اآلف.

ل  ، فهو مرة يستهدؼ األـ، كأخرل غّب أف عدكىا ال يىكيف  كال يىًكل  كال ٲبى
 يستهدؼ ا٤بولود ا١بديد.

ا٤بفكر الفرنسي ا٤بعركؼ )جاركدم( كشف يف كتابو )ا٣برافات ا٤بلسسة للسياسة  
الصهيونية( كىو الكتاب الذم أمدث ضجة كىلعان يف أكساط الصهيونية العا٤بية ألنو  

قيقة اعتمدت على كشف خطتهم كما ٱببلكنو للمستقبل العريب، كقدـ فيو شهادات د
مراجع صهيونية كاف أخطرىا ما نقلو عن ٦بلة تصدر يف القدس كتنطق باسم ا٤بنظمة 
الصهيونية العا٤بية ميث نشرت اجمللة دراسة عن ا٣بطط االسَباتيجية إلسرائيل ابتداء 

ـ ُِٖٗ( بتاريخ فرباير/ شباط سنة ُْمن الثمانينات كجاء ذل  يف عددىا رقم )
 يها:جاء ف َٓ-ْٗصفحة 

                                                 
 ـَُُِ – َٓ - ُٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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إف مصر باعتبارىا جسم مركزم قد أصبحت )جثة( ىامدة ال سيما إذا أخذنا يف  
اعتبارنا ا٤بواجهة ا٤بتزايدة عنفان بْب ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب مينان، كبْب ا٤بسلمْب كالسلطة 
 مينان آخر، كتقسيمها إىل كيانات جيرافية متميزة ٯب  أف يكوف ىدفنا يف التسعينات.

ربية بعد تفكي  مصر اهذه الطريقة كمرماهنا من أية سلطة مركزية كعلى ا١ببهة الي 
ا ستيرؽ يف نفس التفك   فإف ببلدان مثل ليبيا كالسوداف كبلداننا أخرل أكثر بعدن
كالتحلل، فتشكيل دكلة قبطية يف صعيد مصر كتكوين ىويات صيّبة قليلة األٮبية ٮبا 

أخر ماليان بسب  السبلـ كلكنو متمي مفتاح ٭بو تارٱبي آلماؿ إسرائيل، كىذا النمو يت
 على ا٤بدل البعيد.

كرغم ا٤بظاىر فإف ا١ببهة اليربية ال ٙبتوم على مشكبلت كبّبة مثلما ىو األمر  
 بالنسبة للجبهة الشرقية.

 إف تقسيم لبناف إىل ٟبس كيانات ىو مقدمة ٤با سيحدث على ىذه ا١ببهة. 
 نسي جاركدل.تل  ىي خطة إسرائيل كما ذكرىا ا٤بفكر الفر 

ا٤بَببصوف بالوطن يستيلوف طيبة الكثّبين من أبناء ىذا الشع  الكرَل مسلمْب  
 كنصارل، كما يستيلوف أيضا خبث األقلية القليلة من ا٤بسلمْب كالنصارل.

كىى أقلية تفتقد التبصر با٤بصّب ا٤بشلـك الذل ينتظر ا١بميع يف مالة ٪باح ا٤بلامرة  
 ال قدر هللا.
رٌ   ًيًٌجى كل النعرات.ا٣بطة ٘بي  بي منذ سنوات يف العراؽ كاستطاعت أف تيًثّب فيو كهتي
ا٣بطة أيضا ٪بحت يف السوداف الشقيق، ككانت ٜبرهتا مرة، انقساـ الوطن لدكلتْب  

 مشاؿ كجنوب.
سند ا٤بَببصْب ككسيلتهم يف تفجّب البيت ا٤بصرل كٛبزيق جسد مصر، ىو تيذية  

 الداخل كا٣بارج ككعودىا كإغرائها ببناء إمرباطوريات األطماع التوسعية لدل البعض يف
 الوىم يف ا٣بياؿ ا٤بريض.

ما معُب أف يقف قس أماـ ماسبّبك يرفض أمر البابا كيستعدل األجنيب على كطنو  
 كيطال  بالتدخل؟
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من قبلو أيضا أمد ا٤بيَببْب كا٤بوجود اآلف يف مصر إلشعاؿ الفتيل طال  بتدخل  
 ر ا٣بارجية اإلسرائيلية أف يتدخل ٢بماية أقباط مصر.إسرائيل كناشد كزي

 ما معُب ىذا العبث غّب ا٣بيانة، خيانة الوطن كخيانة الضمّب كخيانة األىل. 
االستجابة ا٤بستمرة ٤بطال  ىلالء تيرل ٗبزيد من الضيط، كمزيد من االمتقاف  

 كمزيد من التطاكؿ على الوطن كتعريضو للملخاطر الٌب يدبرىا العدك.
بقاء ىلالء ا٤بعتصمْب ألكثر من عشرة أياـ يفرض ٦بموعة من األسئلة عمن  

كراءىم كمن ٲبدىم بالطعاـ كالشراب كاليطاء، كمكاية القس الذل يطل  ٞباية الدكؿ 
األجنبية كيستقول اها على كطنو؟، كشامنات األسلحة الٌب ضبطت مهربة من ىنا 

؟، كما ىو مكم ىلالء يف القانوف ا١بنائي؟ كىناؾ كمىٍن كراء هتريبها؟ ك٤بن كانت ستذى 
 كماذا كانوا ينوكف العمل اها؟

أسئلة كثّبة مائرة تشّب إىل ٨بطط كبّب ٯبر مصر كأبنائها إىل ٞباـ من الدـ كمريق  
 مدمر، ك يفجر فتيلو ىلالء ا٤بتعصبوف أماـ التليفزيوف يف ماسبّبك كمىٍن كراءىم.

 دة ٯب  أف يكوف لو موقف من ىلالء.الوطن كلو كيف مقدمتو األنباء شنو  
االستجابة ا٣ببيثة أكاليوغائية للملخطط الصهيوٌل ال تعرب عن مطال  أك عن مرية  

رأم كما أشار إىل ذل  األنبا شنودة نفسو يف رسالتو إىل ا٤بعتصمْب، كإ٭با ٛبثل خيانة 
وع من للوطن كللضمّب ا٤بصرل الشريف إف كانت مقصودة، كإف مل تكن مقصودة فهي ن

البلطجة الٌب ٲبارسها قطاع الطريق، كتشكل عدكانا على أمن الوطن كا٤بواطن، كتعطيبل 
للحياة يف كل صورىا، كمن مث فهى تصنف قانونيا يف باب جرائم العدكاف على اجملتمع 

 كعلى ا٤باؿ العاـ.
مز التسامح يف ا١برٲبتْب خيانة الوطن أك العدكاف عليو ال ٘بوز الشفاعة فيها ألم ر  

من الرموز أك ألم مسلكؿ مهما عبل كعبو؛ ألف الوطن ٯب  أف يكوف يف كل االعتبارات 
 فوؽ ا١بميع.

 سياسة ا٤بواءمات أك االسَبضاء كالطبطبة جيربت كمل ٘بد نفعا. 
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االمتماء بالدين كرفع شعاراتو يعُب التطهر من األمقاد كالكراىية كإثارة الفًب،  
مجتمع كالناس، ٰبقق ٥بم مصا٢بهم كال يعطل شلكهنم كيعُب أيضا إضافة خّب جديد لل

 كيسد طرقهم كيقـو بتفتيشهم تفتيشا ذاتيا.
البعض من ذكل ا٣بربة بالشأف الكنسي يقولوف: إف الكنيسة ٛبددت يف الفراغ  

الذل تركو ٥با النظاـ السابق يف العقود األربعة ا٤باضية، كاستفادت من النظاـ بعد أف 
وريث، كمن مث فقد تضلخمت كتعاظم دكرىا لتصبح ككأهنا دكلة ٙبالفت معو على الت

داخل الدكلة، فرامت تستعرض عضبلهتا كتستفز األغلبية استفزازا كاضحا كخطّبا، 
كٙباكؿ فرض إرادهتا على األغلبية السامقة، كمن مث فإف الكنيسة برموزىا كخاصة 

ن  إىل ٩بارسة دكرىا يف الضيط كما كانت تفعل مع النظاـ السابق  ا٢برس القدَل ٙبًى
ا٤بتحالف معها، كا٤بشهد ا٢بايل ليس إال مسرمية تتوزع فيها األدكار ١بس نبض القوات 
ا٤بسلحة كالضيط على اجمللس األعلى كىل ذراعو كى يلجأ إىل طل  توسط الكنيسة يف 
 فض االعتصاـ لتأكيد دكرىا كدكلة داخل الدكلة كما كانت تفعل أياـ النظاـ السابق.

كننا نرفض ىذا التصور لثقتنا يف كطنية األنبا شنودة كقدرتو على تيلي  الصاٌف ل 
العاـ، كإدراكو بأف ذل  يشكل خسارة كبّبة كٰبس  با٣بصم من الرصيد الوطُب 

 لشلخصو.
البعض أيضا يقوؿ بأف ىنال  انقساما مادا ٘باه موقف الكنيسة من الثورة، كأف  

ى كالئو للنظاـ البائد، كمن مث يشجع على التمرد تيارا من ا٢برس القدَل ال يزاؿ عل
كالثورة ا٤بضادة،بينما ا١بيل ا١بديد يرفض التقوقع كيريد أف ينفتح على اجملتمع، كما يريد 
أف يبقى دكر الكنيسة يف التوجيو كاإلرشاد الديُب كالعمل على ا٣ببلص الركمى دكف 

 ة.الدخوؿ يف كمل السياسة كالتورط يف ٙبالفاهتا ا٤بريب
عجز الكنيسة عن ضبط أبنائها كظهورىم يف صورة ا٤بتمردين الرافضْب لسلطة  

البابا الركمية، مث اعتداؤىم على الناس كعلى جنود القوات ا٤بسلحة،كقيامهم بتفتيش 
األىاىل من سكاف ا٤بنطقة، كإغبلؽ الطريق كتعطيل ا٤بركر، كما نشرتو الصحف عن 

الفضائية كاختطاؼ بعض الفتيات ا٤بسلمات ضرب بعض الصحفيْب كمندكيب القنوات 
كملق شعورىن يستفز ا١بميع، الدكلة كالقوات ا٤بسلحة كالشع  كلو كقد أكش  الصرب 

 أف ينفذ، كتل  كارثة ال يعلم مداىا غّب هللا.
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ا٣برب الذل تسرب أف كزير الداخلية اللواء منصور العيسول استأذف البابا يف فض  
ض ا٤بعتصموف نداءه يف فض االعتصاـ، إف صح ىذا ا٣برب االعتصاـ بالقوة بعدما رف

فإنو يبعث برسالة خاطئة بأف الدكلة تكوف فعبل قد كقعت يف الفخ؛ ألهنا اهذا الفعل 
تكرس ا٤بفهـو ا٣بطأ كىو أف الكنيسة ٛبارس دكر الدكلة كتسلبها مقها يف بسط نفوذىا 

 على جزء من رعاياىا كٛبنع تطبيق القانوف.
نرفض ىذا التحليل ٣بربتنا باإلخوة أقباط مصر، كإدراكنا لوطنيتهم  ك٫بن أيضا 

كمبهم ٤بصر، كأف ما يراه البعض انقساما ليس إال كجهات نظر يتبناىا البعض أك 
يتمنوهنا، كأف قلة قليلة من أقباط ا٤بهجر ىم الذين ٰباكلوف الوقيعة كالفتنة ٢بساب 

 أجندات خاصة.
من أبنائها الشرفاء ميث تتعرض لعملية استبلب  مصر اآلف يف ماجة ماسة ٤بوقف 

دينا كمضارة كىوية فهناؾ من ٰباكؿ أف يقطعها عن دينها كىويتها كٱبلعها عن ثقافتها 
كتراثها اإلسبلمي كيعبث ٗبقدراهتا كٰباكؿ العبث بتفجّبىا من الداخل ٙبت مجج 

 كمسميات متعددة.
زىر كدار اإلفتاء كانت تصرٰباهتا ا٤بلسسة الدينية اإلسبلمية بضلعيها مشيلخة األ 

كمواقفها من الثورة مذرة ك٧بسوبة، كإٍف شااها بعض ا٣بلط،كمن مث فلم تسقط يف الفتنة  
 كما فعل غّبىا أفرادا كملسسات يف مصر كالدكؿ اإلسبلمية.

الفرصة اآلف مواتية ليباشر األزىر مهمتو دكرا كموقفا كرسالة، كٖباصة أف على  
يلخة كدار الفتول عا٤بْب جليلْب لكل منهما القدرة على التييّب رأس ملسستيو ا٤بش

 كالنهضة، كلكل منهما أيضا قبوؿ يف األكساط العلمية كبْب ا١بماىّب.
كأنا على ثقة كيقْب أف شع  مصر بكل طوائفو كأطيافو مسلمْب كنصارل سيقفوف  

بتحقيق العدالة  خلف شيخ األزىر كا٤بفٌب كاألنبا شنودة عندما تعلو أصواهتم مطالبة
 بدال من التمييز كالطبطبة؟.

الوطن يف خطر كبّب كٯب  على كل الرموز الدينية كالسياسية كالفكرية أف  
 تستشعر ىذا، كإال فإف عليها أف تراجع مواقفها ككطنيتها.
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زيارة األمس الٌب قاـ اها أكرب الرموز اإلسبلمية فضيلة اإلماـ األكرب شيخ األزىر  
الطي  لرأس الكنيسة األنبا شنودة ٯب  أف تتملخض عن أمر مهم ينتظره الدكتورأٞبد 

 شع  مصر بكل أطيافو كطوائفو.
الشع  يريد من الرموز الثبلثة صام  الفضيلة ٠بامة شيخ األزىر كصام   

الفضيلة ٠بامة مفٌب الديار ا٤بصرية كنيافة األنبا شنودة أف يقفوا موقفا صارما كيعلنوا 
٤بصريْب كالعامل أف مصر ا١بديدة، مصر ما بعد الثورة بشعبها مسلمْب ٝبيعا كأماـ كل ا

كمسيحيْب شبااها كشيوخها عامتها كخاصتها رموزىا كمثقفيها تعلن أنو ال أمد فوؽ 
القانوف كال أمد بعيدا عن ا٤بلاخذة كالعقاب مهما كانت مكانتو أك موقعو إذا أساء أك 

ن الطائفى كتفرؽ بْب أبناء الوطن تشكل جرٲبة أخطأ، كأف ثقافة العبث الٌب تعتمد الشح
 دينية كأخبلقية، كستقابل بكل مـز كصرامة.

كٯب  أف يعلم ا١بميع مسلمْب كنصارل أف االمتماء بالدين كرفع شعاراتو ٯب   
 أف يكوف دعما للمجتمع كٞباية ألمنو كليس خركجا عليو.

ة كمكتسباهتا كبعدما أكش  كالقوات ا٤بسلحة بعد مواقفها العظيمة يف ٞباية الثور  
صربىا على النفاد، يف ماجة اآلف إىل دعم كمساندة شعبية لتمارس دكرىا يف ٧باسبة من 
يعبثوف بقدر الوطن كأمنو، ٧باسبة ال ٚبضع إال لعدالة القانوف كدكف مساسية مهما كاف 

ا ككنيسة الرمز ا٣باطئ كدكف اعتبار ٤بلياراتو أك ٤بوقعو يف ىـر ا٤بلسسة الدينية مسجد
 كأزىرا ككاتدرائية.

مصر اآلف يف ماجة ماسة لذل  الدكر يف مواجهة عملية االستبلب الٌب يسعى  
 إليها كيقـو اها بعض التيارات الٌب ٛبثل قلة يف اجملتمع.

سكوت األزىر كالكنيسة يف تل  الظركؼ، كاالكتفاء بزيارات اجملاملة ك٘بميل  
يفسر على أنو ٚباذؿ كاستمرار للدكر السليب يف الصورة غّب كاؼ كغّب مقبوؿ، ألنو س

مرملة ما قبل الثورة، بل يثبت أهنم شركاء يف ا١بناية بالسكوت عليها، كىذا ما ال 
يرتضيو الشع  ألزىره العظيم كلكاتدرائيتو ا٤بعركفة بوطنيتها كىو أيضا ما ال ييفره 

 التاريخ ٥باتْب ا٤بلسستْب العريقتْب.
ْب مسلمْب كنصارل تتصرؼ من منطلق أهنا ٗبنأل عن بعض الفئات من الطرف 

ا٤بلاخذة كالعقاب مهما فعلت، كأهنا ٙبت ٞباية رموز كربل كمرجعيات عظيمة تتدخل 
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عند اللزـك لدل أعلى السلطات يف احملركسة لتلخرجهم من ظلمات السجن كتعفيهم من 
 العقاب.
يار ا٤بصرية كاألنبا لذل  ٯب  أف يكوف الرموز الثبلثة شيخ األزىر كمفٌب الد 

شنودة أكؿ من يطال  بتحكيم العدالة كتطبيق القانوف، كأال يكوف ىنال  استثناء ألمد 
الرموز الدينية مهما كانت مكانتو كمهما عبل كعبو، مٌب لو كاف شيلخا لؤلزىر أك رأسا 

 للكنيسة؛ ألف الوطن ٯب  أف يكوف فوؽ األشلخاص.
ماجة اآلف إىل أف يبعثوا برسالة إىل الشع  القوات ا٤بسلحة كاجمللس األعلى يف  

تطمئنو فيها أف صربىم مل ينفد بعد، كأنو ال أمد فوؽ القانوف مهما كانت مكانتو 
 كمكانو.
كانطبلقا من ا٤بسللية األخبلقية كالوطنية كالدينية، كدرءنا للفتنة أيضا، فإنو ٯب   

نبا شنودة أف يعلنوا ذل  على شيخ األزىر كمفٌب الديار ا٤بصرية كرأس الكنيسة األ
 لعيوف مصر كمن أجلها.
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 إٌبفزح اٌغبدعخ

 ورجبدي ادلىالغ .. واحملظىس احملظىسح 
 

اإلسبلـ بدعوتو كعقيدتو كشريعتو كقيمو كمبادئو كأخبلقو أكرب من أف 
ٰبيٍصىرى يف ٝباعة بعينها مهما كانت صفة كعدد ا٤بنتسبْب إليها، كمن مث فبل 

أف ٙبتكر تفسّبه كتدعى أهنا ٛبل  الصواب ا٤بطلق كما عداىا يقبل من ٝباعة 
خطأ، غّب أف ذل  ال ٲبنع أف تتلخذه ٝباعة "ما" شارة ٥با كعنوانا لنشاطها 

 كمركتها.       
التميز بالشارة كالشعار كمٌب بالشعّبة، ال ٯب  أف يػىٍيضى ى منو آخركف مل 

كا٤بسارعة إليها  ّباتيفعلوا ذل ؛ ألف السامة مفتومة كالتسابق يف ا٣ب
ٍنىٍع منو أمد.  مطلوب ك٧بمود كمل ييوصد لو باب كمل ٲبي

ككجود فرقة أك ٝباعة ٙبمل ىذا الشعار كتريد أف تتميز بو ال يصح  أف 
 يفسر على أنو تقسيم لؤلمة كفرز طائفي ألبنائها يف الشارع العاـ.
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 )*( (1/3احملظىسح واحملظىس )
ر بعضنا أف اإلسبلـ رسالة عامة كعا٤بية، كىو رٞبة هللا لعل من نافلة القوؿ أف نيذىكًٌ 

 للعا٤بْب، كمن مث فبل ٯبوز ١بماعة بعينها أف ٙبتكره لنفسها فقط كتنفيو عما عداىا.
كيقيُب القاطع كما تعلمتو من ديُب أف اإلسبلـ بدعوتو كعقيدتو كشريعتو كقيمو  

نها مهما كانت صفة كعدد ا٤بنتسبْب كمبادئو كأخبلقو أكرب من أف ٰبيٍصىرى يف ٝباعة بعي
إليها، كمن مث فبل يقبل من ٝباعة أف ٙبتكر تفسّبه كتدعى أهنا ٛبل  الصواب ا٤بطلق 
كما عداىا خطأ، ك٫بمد هللا سبحانو أف كل ا١بماعات ا٤بوجودة على سامة العمل 

يو عن اإلسبلمي مل تىد ًع ذل  كتعترب ىذا االدعاء عيبا يقدح يف صدؽ انتمائها كتنف
 نفسها.
 غّب أف ذل  ال ٲبنع أف تتلخذه ٝباعة ما شارة ٥با كعنوانا لنشاطها كمركتها. 
التميز بالشارة كالشعار كمٌب بالشعّبة، ال ٯب  أف يػىٍيضى ى منو آخركف مل يفعلوا  

ذل ؛ ألف السامة مفتومة كالتسابق يف ا٣بّبات كا٤بسارعة إليها مطلوب ك٧بمود كمل 
ٍنىٍع منو أمد.ييوصد لو باب كمل   ٲبي

كجود فرقة أك ٝباعة ٙبمل ىذا الشعار كتريد أف تتميز بو ال يصح أف يفسر على  
أنو تقسيم لؤلمة كفرز طائفي ألبنائها يف الشارع العاـ كقد قاؿ تعاىل: )كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيم ةه 

هىٍوفى عى  ًر كىأيكلٰىًئ ى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى(يىٍدعيوفى ًإىلى ا٣ٍبىٍّبً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ )آؿ  ًن اٍلميٍنكى
 .(َُْعمراف: 

هيٍم طىائًفىةه  كقاؿ سبحانو: )كىمىا كىافى اٍلميٍلًمنيوفى لًيػىٍنًفريكا كىاف ةن، فػىلىٍوال نػىفىرى ًمٍن كيلًٌ ًفٍرقىةو ًمنػٍ
يًن كىلًيػيٍنًذريكا قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيوا   .(ُِِ)التوبة: ًإلىٍيًهٍم لىعىل هيٍم ٰبىٍذىريكفى( لًيىتػىفىق هيوا يف الدًٌ

يف الفَبة ا٤باضية كاف تنظيم اإلخواف ٙبت السطح يتلقى الضربات االستباقية  
 ا٤بتتالية على فَبات متقاربة

كاحملظورة، ىو ا٤بصطلح الذل أطلقتو صحافة كتلفزيوف كأجهزة أمن كإعبلـ النظاـ  
 ؿ مكم النظاـ ا٤بلخلوع.على ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب خبل
                                                 

 ـَُُِ – َٔ - َِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كاف النظاـ يعتمد عمليات اإلجهاض كاإلجهاد ا٤بستمرة اقتصاديا كاجتماعيا يف   
 سياستو لقمع تل  ا١بماعة النشطة كا٢بركية

عيوف األفراد كاجملتمع كانت تراق  الصراع متأثرة دكف ش  ٕبجم الدعاية الٌب  
للجماعة أعضاء كفكرا كقيادة يقـو اها النظاـ كأجهزتو يف تشويو السّبة كالصورة 

 كتنظيما.
مسلسل الكذب كالتشويو ليس جديدا، كأتذكر ك٫بن صيار يف ا٤برملة اإلعدادية   

 كانت توزع علينا نشرات يف صورة كتيبات صيّبة صادرة عن جهة تسمى ١بنة التثقيف.
كامد من ىذه النشرات كاف عنوانو )إخواف الشياطْب( ككاف الكتي  مليئا با١بمل  

كاأللفاظ ا٢بماسية يف س  اإلخواف ا٤بسلمْب كإظهار فاشيتهم كخيانتهم ٤بصر 
 يولو كتدمّب الببلد. ِّك٧باكالهتم ٙبطيم إ٪بازات ثورة 

الكتي  كاف ٰبتول اهتامات تثّب الكراىية كتثّب االمشئزاز أيضا ميث كاف إخواف  
الصيّبة كالفنانة شادية  الشياطْب يدبركف لتفجّب الكبارل كلقتل عبد ا٢بليم مافظ ك٪باة

.  كالست أـ كلثـو
كاف بعضنا ٰبفظ ما جاء يف الكتي  عن ظهر قل  لنتفاصح ٗبا جاء فيو أماـ   

 الطبلب يف إذاعة ا٤بعهد الصبامية.
سنة،  ُٔكقتها مت اختيارل ضمن فريق أشباؿ نادل كفر الزيات لكرة القدـ ٙبت  

وا يتوقعوف أف يكوف زميلهم كابن قريتهم زمبلئي كأصحا ى يف القرية يفلخركف  ى فقد كان
٪بما يف ٠باء الرياضة، ككاف ا٤بدرب كلما رأل كتابا يف يدل يقوؿ ىل "مستقبل  يف الكرة 

 أفضل من مستقبل  يف التعليم"
أغل  الناس ساعتها ال يعرفوف اسم رئيس الوزراء، كلكن ال يوجد أمد مل يسمع  

ٞبادة إماـ كشحتو كرضا كريعو كالشاذىل اسم رفعت الفناجيلى كصاٌف سليم كيكن ك 
 كمصطفى رياض كالشيخ طو إ٠باعيل.

بعبارة أكضح الرياضة عموما كالكرة بالتحديد ىى ا٥بوية كالوطنية كالقضية كالفكرة  
كا٤ببدأ كمديث األمس كاليـو كىى ا٢باضر كا٤بستقبل، كلكي تكوف ٪بما البد أف يكوف 

 يف رأس الرب أك رأس غارب. عقل  يف رجلي  كليس يف رأس  أك مٌب
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كاف ا٤بشرؼ على النادل بكل أنشطتو رجل كقور كمهذب كمهاب، يتميز بذكؽ   
رفيع يف اختياره ٤ببلبسو، كيبدك أنو من عائلة عريقة النس  ميث يظهر الرقي كا٣بلق 

 كاألدب العاىل كا٢بـز يف تصرفاتو كلها.
َبتي  الوظيفي الشلخصية الثانية ٧بمود ا٤بهندس، كىذا ىو إ٠بو، كاف يػيعىد  يف ال 

 بعد رئيس ٦بلس إدارة الشركة ا٤بالية كالصناعية ا٤بصرية الٌب كاف النادل تابعا ٥با.
عندما يأتى إىل النادل يلتف الناس مولو كخصوصا ا٤بدربوف كاإلداريوف ككبار  

ا البلعبْب، ككاف ييمرنا الفرح مْب يسألنا ٫بن فريق األشباؿ عن أموالنا كدراستن
كيتباسط معنا، كعندما ٯبلس ليشاىد تدريباتنا كاف كل منا ٰبرص على إظهار كفاءتو 
كقدراتو كأدائو العاىل ككأننا نتودد إىل لفت نظره كإرضائو، كعندما ٙبل صبلة العصر كنا 

 نراه يف سامة ا٤بلع  يقطع ما يقـو بو من عمل ليقف ليلدل صبلتو.
اف الشياطْب قبض على الرجل كغاب عن يف إمدل غارات أجهزة األمن على إخو  

 النادل كغابت أخباره.
ما يدكر مولنا مل نكن نعى منو شيئا كمل يكن لنا بو أم اىتماـ، فقط كانت مهمتنا  

أف نذاكر كنتدرب كنردد دائما "ناصر يامرية ناصر يااشَباكية ناصر يامبي  الكل 
وقت تردد دائما على ياناصر، ككانت اذاعة صوت العرب كىى األشهر يف ذل  ال

 أ٠باعنا قصيدة الشاعر ٧بمد مصطفى ا٤بامى ما مل ٚبُب ذاكرتى كالٌب يقوؿ فيها:
 من أطلعى الفجر ا١بديد

 ؟ ةعلى ري ىى تل  الربوع الناضر 
 يف القاىرة

 يف كل أكطاف الشعوب الثائرة؟
 ىو صانعي التاريخ يف أيامنا

 ىو مىشرؽي اآلماؿ يف أمبلمنا
 ريق تقودنا، ىذم خطاهٍ ىذم خطاه على الط

 مل تعًطنا الدنيا سواه كال نريد ٥با سواهٍ 
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 شٌدٍت يداهي لنا الصباحى من الٌدجى، سلمٍت يداهٍ 
، يا كطنى العركبة، يا منارى السائرينٍ   يا مصري
 يا مهدى كل مضارة، يا دارى كل الصادقْب

 فجري ا٢بقيقة أطلقيًو كقٌبليًو كعانقيوٍ 
  عيبلًؾ كسائليوٍ كخذم فتاًؾ إىل ٞباًؾ، إىل

ٍه؟  كيف استفاؽ الدىري ينشر يف ًٞبى كٌفٍيً  سىعدى
 كيف التقى الوطني الكبّب بومدةو أٍنسٍتو بيعدىه؟
ٍه؟  كيف استطاع فتاًؾ أف ييلقي بقل  الظلمً رعدى
 ؟كانت مياتيً  بالوعوًد فكيف أ٪بز فيً  كعدهٍ 

 كفتاًؾ عبدي الناصرً 
 بطلي الكفاًح الظافرً 

 دنيا سواه كال نريد ٥با سواهٍ مل تعًطنا ال
 شٌدٍت يداهي لنا الصباحى من الٌدجى، سلمٍت يداهٍ 
 يا موطِب يف موك  الذكرل نعود فنلتقي يا موطِب

 ترنيمةي العيًد ابتهاالته لشع و ملمنً 
 العيدي عادًؾ يا ببلدم، غٌردم
 كالنيلي زغرد شاطئاهي فزغًردم

 ىذا فتاًؾ كمولوي جيٍنده رفاؽه يف الكفاحٍ 
 رفعوا ستارى الليًل فانطلقٍت تباشّبي الصباحٍ 

 كفتاًؾ عبدي الناصرً 
 بطلي الكفاًح الصابرً 
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 مل تعًطنا الدنيا سواه كال نريد ٥با سواهٍ 
 شٌدٍت يداهي لنا الصباحى من الٌدجى، سلمٍت يداهٍ 

األخبار احملزنة كا٤بمزكجة باإلشاعات الكاذبة ٞبلت إلينا فجيعة يف الرجل الوقور  
اب ٧بمود ا٤بهندس كالذل كاف ٧بل تقدير كإعجاب من ا١بميع، فقد تفاجأنا بأف ا٤به

الرجل كاف ضليعا يف ملامرة كربل لقتل عدد من قيادات الثورة كقتل أـ كلثـو كتفجّب  
كوبرل كفر الزيات كتفجّب ٨بزف كبّب يف الشركة ٰبتول مادة "مية النار "مادة األسيد" 

 بع، كأنو أيضا كاف عربيدا كعنده خدامة سرير.تكفى ٢برؽ ٟبسْب كيلو مَب مر 
الرجل الوقور كا٤بصلى كا٤بهذب كاف إذنا يدبر ٢برقنا كمرؽ قريتنا كالقرل اجملاكرة  

 ٥با، بل كاف يدبر ٢برؽ احملافظة بكاملها.
ككربنا كانتقلنا للمرملة الثانوية، ككربت معنا رؤيتنا ٥بلالء الناس على أهنم خطر  

كعلى اجملتمع، كقتها مل تكن ىنال  إال رؤية ثقافية أمادية كرأم كامد  مامق على الدكلة
يصدر إىل الناس من أعلى إىل أسفل ككأن  تعيش يف معسكر للتدري  على االمتثاؿ 

 كالطاعة.
كفجأة مات الزعيم، كاسودت الدنيا، كخرجت مصر كلها عن بكرة أبيها كأمها  

كية متوشحة بالسواد مدادا على الزعيم كعمتها كخالتها كجدكدىا كجدكد جدكدىا با 
 ا٣بالد.
 قصائد الشعراء كانت تله  مشاعر الناس كتفيض ٗبعاٌل ا٢بزف العميق. 
كيف قاعة اإلماـ ٧بمد عبده ٔبامعة األزىر كاف الصديق كالزميل كا٤ببدع كالرائع  

، فقد رسم بكلماتو ا الطال  صابر لبليية عبد الداَل يونس سامرا كفارسا يف ذل  اليـو
كالرقيقة كا٤بلثرة لومة مصرية تشكل مرثية ٝباعية مفرت مفرا كفرضت لنفسها مسامة 
يف الذاكرة اإلنسانية، كمن مث فقلما تنسى، اللومة الٌب ر٠بها شعرا د. صابر عبد الداَل 
كىو ماليا عميد كلية اللية العربية جامعة األزىر فرع الزقازيق مزج فيها ٖبطوط الببلغة 

بْب ظبلؿ التشبيو كاالستعارة كاألكزاف الشعرية بإيقاع آالؽ ك٦بسد كشديد التأثّب  كالبياف
على النفس بْب صورة العامل الكادح كالفبلح الفصيح كالطال  الذل ٰبمل دفَبا كقد 

 تقلد علما ٦بانيا ببل إنفاؽ.
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 ا٤برثية ا٤بلثرة بدأت بقولو: 
 ؽ يف أمداقىذابت معاٌل ا٢بزف يف أعماقى       كاسودت اآلفا

 كٛبزؽ الوجداف شر ٩بزؽ        يف يـو توديع الزعيم البػػاقى
ا٢بشد ا١بماىّبل كاف على أشده يف تل  األياـ، فمصر بعد أف كانت تعاٌل جرما  

 كامدا أصبحت تعاٌل جرمْب اثنْب كبلٮبا غائر كململ يف كجداف أبنائها.
ة بالرفض ا٤بطلق كرفضت مٌب أف ا١برح األكؿ كاف مرارة ا٥بزٲبة الٌب تلقتها األم 

تفرط يف رأس رموزىا ككأهنا قررت بإباء البطل كبعناد ا٤بقاتل الشريف الذم يفضل 
 اإلصرار على القتاؿ آلخر قطرة دـ على أف يسلم سبلمو رغم ا٢بصار.

أما ا١برح الثاٌل: فقد كاف موت الزعيم نفسو كالذل شكل صدمة ألمة قررت أف  
 د كرامتها كبيد من كاف سببا يف ىزٲبتها بنظامو كرجالو كلكنو مات.ترد ا٥بزٲبة كأف تسَب 

بعد موت الزعيم دخلت مصرعصرا جديدا، كاستطاع الرئيس السادات كالذل  
نظر إليو ا١بميع بسلخرية كاستلخفاؼ أف يتلخلص من مراكز القول الٌب كانت تدير 

 رية.الببلد با٢بديد كالنار،كبدأت ا٢بياة تتنفس شيئا من نسيم ا٢ب
كمن باب الفضوؿ كعلى مذر شديد قرأنا شيئا من كتابات إلخواف الشياطْب،  

 كاكتشفنا أننا تعرضنا ألكرب عمليات تزييف للوعى يف العصر ا٢بديث.



252 

 

 )*( (2/3احملظىسح واحملظىس؟ )
 ؟لماذا اخترت المحظورة

صديق بعد صدكر ا٤بقاؿ األكؿ احملظورة كاحملظور يـو ا٣بميس ا٤باضى لفت نظرل 
 عزير برسالة بعث اها إيل  متسائبل: ٤باذا اخَبتى احملظورة؟

 كىل ىذه ا٤بقاالت تأرٱبا أك تقييما ألداء اإلخواف يف السنوات الستْب ا٤باضية؟
ككجدت أف من مق القارئ بعد ىذا التساؤؿ أف يعرؼ أف ىذه ا٤بقاالت ليست  

ىى رصد كمتابعة ٨بتصرة ٢بركة تأرٱبا ٢بركة اإلخواف كليست تقييما ألدائهم بقدر ما 
ـ ُِٓٗيوليو  ِّا٢برية كمسامتها خبلؿ فَبات ا٢بكم الٌب مرت اها مصر منذ ثورة 

 ـ.َُُِيناير  ِٓكمٌب ثورة 
أؤكد ىنا أف ا٤بقاالت ليست تأرٱبا لؤلمداث الٌب مرت اها ا١بماعة، فلست  

ما أهنا ليست تقوٲبا ملرخا كليس لدل يف تل  األمداث تفاصيل، كال أدعي العلم اها، ك
ألداء ا١بماعة، فذل  ميداف لو أىلو، كقد كت  فيو آخركف أجاد بعضهم كأساء  

 كثّبكف، كمن مث فقد كفانا غّبنا ملنة ىذين ا٤بيدانْب.
الكتابة ىنا ىى ٦برد رصد لعصور ثبلثة عاشتها مصر احملركسة بْب أفراح كأتراح،  

لعرض ىنا سيكوف فقط ٦برد عناكين كمد كجزر كانتصارات كانكسارات، كمن مث فا
رأيتها أساسية يف رسم مبلمح ا٢برية ا٤بتامة كمسامتها، كرٗبا كانت ٝباعة اإلخواف 
ا٤بسلمْب ىي التنظيم الوميد الذل مظي بأكرب قدر من األذل باإلضافة إىل ما دار 
حا موؿ ا١بماعة من جدؿ، األمر الذم ٯبعلها النموذج األكثر تأثرا اهذه ا٢برية من

 كمنعا، إتامة كمجبا.
ٝباعات أخرل كثّبة عانت كسجنت كرٗبا عذبت لكن ٝباعة اإلخواف ٙبديدا ىى  

أكثر ا١بماعات تضررا كمعاناة كدفعا للثمن الباىظ يف غياب ا٢برية، مث ىى ال زالت 
 تدفع ٜبن نشاطها كمضورىا كمركيتها كقدرهتا على التنظيم كا٢بشد مٌب ىذه اللحظة،

                                                 
 ـَُُِ – َٔ - َٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ٯبعلها ىى النموذج كا٤بعيار لقياس مركة ا٢برية نضجا كإثارة،كتعسرا يف األمر الذل 
 ا٤بمارسة، ك٪باما باىرا يف مواقف مدركسة.

مصانع الكذب كمنظومتو تستيل تلقائية بعض القيادات يف مواقف ٞباسية  
كٚبتطفها كتطّب اها لتكوف منها مادة التشويو كالتشويش كٚبويف الناس، كتسوؽ تل  

لتكوف دليل اإلدانة، لدرجة أف إشاعة قد انتشرت ككصلت إلينا رغم بعد ا٤بواقف 
الديار كتنائى ا٤بسافات فحواىا أف كامدا من قيادات اإلخواف البارزين نس  إليو ٙبرَل 
زكاج شباب اإلخواف إال من الفتيات اإلخوانيات فقط،كأف األخريات بنات شوارع، 

مي كالوطُب كتعرض على الناس بأقصى كىكذا تدفع ا١بماعة ٜبن انتمائها اإلسبل
 درجات اإلثارة كاالستفزاز على أهنا "ٝباعة إخواف الشياطْب".

أخبلقيا كدينيا كإنسانيا البد للقلم الشريف كالرأم ا٢بر أف يسجل موقفا كي ال  
يقع ٙبت كصف الشيطاف األخرص، لكل ىذه األسباب كانت ىذه السلسلة من 

 ظورة كاحملظور عنوانا كموضوعا.ا٤بقاالت الٌب اختارت احمل
يف بداية عصر الرئيس السادات كانت ملسسة ا٢بكم منقسمة على نفسها،  

فبعض رفاؽ الزعيم السابق رأكا يف القادـ ا١بديد لرئاسة ا١بمهورية أنو الٲبكن أف ٲبؤل 
الفراغ الذل تركو الزعيم، كأف بعضهم أكىل كأمق ٗبوقع الرئاسة منو، كبعضهم نظر إليو 
باستلخفاؼ شديد ككاف ال يعّب أكامره أم اىتماـ، كرأم آخركف منهم أنو خرج عن 
مسار الزعيم ٝباؿ عبد الناصر، يف ذل  الوقت كانت مفاصل الدكلة كلها يف 
أيديهم،االٙباد االشَباكي بتنظيماتو كتشكيبلتو كما تفرع منو بداية بالتنظيم الطليعي 

العليا، كمنها تقريبا كل الوزراء كا٤بسلكلْب ٗبا فيها كاللجنة ا٤بركزية كاللجنة التنفيذية 
 كزارة الداخلية كأجهزة ا٤بلخابرات كأجهزة األمن العاـ بكل شعبو كأقسامو.

رئيس ا١بمهورية مل يكن لو من سند شعيب غّب الشرعية الدستورية، لكن الرجل مل  
ا٤بواقف  يكن سهبل فقد كدكتو األمداث كاحملن، كىو يعرؼ جيدا كيف يتلخلص من

 ا٢برجة، بل كيعرؼ أيضا كيف ٯبيىّبًٌيىا لصا٢بو،
يف ٦بلس األمة كانت الَبتيبات أف يهتف كل ا٢باضرين ٔبماؿ عبد الناصر  

كالناصرية، كأف يقاطعوا كل ٝبلة من مديثو اهذا ا٥بتاؼ، اليري  أنو اندمج مع ا٥بتيفة 
ر قد مات فإف أربعْب مليوف قائبل: "كلنا ٝباؿ عبد الناصر، كإذا كاف ٝباؿ عبد الناص
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لكل  -ملكا ألمد كإ٭با ىو مل -مصرل كلهم ٝباؿ عبد الناصر، عبد الناصر مل يكن 
ا٤بصريْب كلن نسمح ١بهة مهما كانت أف تسل  ا٤بصريْب مقهم يف ٝباؿ عبد الناصر 

 كٙبتكره لنفسها"
اهذه الكلمات سح  البساط من ٙبت خصومو كتيّب ا٤بوقف ٛباما كأصي   
 مو ا٢باضركف بالدىشة كالذىوؿ.خصو 
فجرت  ٕٔيوليو كانت مليئة با٤بتاع ، فهزٲبة يونيو  ِّبداية العصر الثاٌل لثورة  

سيبل من األسئلة ا٤بعرفية كسيبل من األسئلة األيديولوجية،األسئلة ا٤بعرفية مل ٘بد إجابة 
 ٘بد صدل شعيب  شافية رغم براعة الكاىن األكرب ككالئو للفرعوف، غّب أف كل مربراتو مل

كما كاف من قبل، فالشع  مل يعد يعّب ٠بعو أللئ  الذين خدعوه كزيفوا كعيو كأكٮبوه 
أننا قادركف على سحق العدك، كأف صناعتنا بدأت من اإلبرة مٌب الصاركخ، كأف لدينا 
القاىر كالظافر، ك٤با كقعت الواقعة تعرل الوطن مٌب يف ضركرات طعامو كشرابو ككجدنا 

 نا أماـ أزمة كامدة، كإ٭با ٫بن أماـ أزمات.أننا لس
كاف أكرب ىذه األزمات الٌب كاجهت مصر ىى أزمة جيش شريف طعن يف كرامتو   

كشرفو كتلقى ىزٲبة منكرة مل يكن ىو سب  فيها كال مسلكؿ عنها ميث زيج  بو ألرض 
دكف أف  معركة مسبتها قيادتو مباراة لكرة القدـ مث كانت الفجيعة أف ٢بقت بو ىزٲبة

يدخل معركة أصبل، كاف األصع  يف ىذا األمر ىو كيف ٘بعل ىذا ا١بيش يلتقط 
 أنفاسو ليستعيد نفسو ك يدرؾ ما جرل.

كمع اكتشافنا أننا تعرضنا ألكرب عمليات تزييف للوعى يف العصر ا٢بديث اكتشفنا  
ة األخّبة أيضا أف الوطن ٲبكن توزيع سكانو على فئات أربعة، ثبلثة منها فاعلة كالفئ

 مفعوؿ اها.
 جزء ىو االٙباد االشَباكي. 
 كا١بزء الثاٌل ىو التنظيم الطليعى. 
 جهازا. ُٓكا١بزء الثالث ىو األجهزة األمنية ككاف عددىا يتجاكز  

 اما ا١بزء األخّب فهو ا٤بفعوؿ بو، كىم الضحايا أم بقية الشع .
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ا يف األصل كاألساس معُب كمن مث فسلاؿ ا٤بعرفة كسلاؿ األيديولوجية مل يكن ٥بم 
مقبوؿ أك معقوؿ،؟ فحيث ال معرفة بأم شئ، كال كجود ألم شئ، فمن يسأؿ من؟ 
مٌب الشع  ال يعرؼ ماذا يفعل،فقد كضع ثقتو ككالءه لقيادتو كمل يأخذ يف مقابل ذل  
غّب ا٥بزٲبة كا٥بواف. ك٤با أصر ىذا الشع  على أف يسَبد كرامتو كٰبرر أرضو بأيدل أبنائو 

ٖباصة الزعيم رأس النظاـ كالذل كاف سببا يف ا٥بزٲبة جاءت األقدار بيومو احملدكد ك 
 فمات الزعيم.

كبرغم مرارة الواقع كقسوة الظركؼ كضيط الداخل فقد استطاع الرئيس ا١بديد  
كاجملرد من أم سبلح كالذل نظر إليو ا١بميع بسلخرية كاستلخفاؼ أف يتلخلص من مراكز 

 الببلد با٢بديد كالنار،كبدأت ا٢بياة تتنفس شيئا من نسيم ا٢برية.القول الٌب كانت تدير 
لكن مقاليد األمور يف الصحافة كاإلعبلـ كانت التزاؿ يف قبضة ا٤باركسيْب  

كمنتسىب االٙباد االشَباكي كالتنظيم الطليعى كأتباع مراكز القول، ككاف االمتبلؿ على 
على الشع  كعلى القيادة معا  الضفة األخرل من قناة السويس يشكل ضيطا نفسيا

كمن مث فا٤باركسيوف كبقايا مراكز القول اٚبذت منو قميص عثماف يف إمراج الرئيس 
 كالضيط عليو.

تفتق ذىن الرئيس كاحمليطْب بو عن فكرة أف تضرب قوة بقوة، أف تضرب القول  
ة بقوة ا٤بتناقضة بعضها ببعض، قوة ا٤باركسيْب يف ا١بامعات كقطاع اإلعبلـ كالثقاف

اإلسبلميْب كتفتح ٥بم اجملاؿ كتتيح ٥بم الفرصة، كبالفعل ظهر اإلسبلميوف على السطح 
كبدا نشاطهم كاعيا كمنسقا كمتميزا فالتف الشباب مو٥بم يف ا١بامعات كالنقابات كيف 
الشارع العاـ، كأصبحوا يشكلوف رقما قويا يف معادلة التوازف السياسية، النظاـ من جهتو 

كوين أمزاب على أساس ديُب، لكنو كوف ١بانا لتطبيق الشريعة يف ٧باكلة مل يسمح بت
السَبضاء الشع  ا٤بصرم ا٤بسلم، بالطبع تكوين اللجاف ال يعُب شيئا يف ٦بتمعاتنا، 
فإذا أردت أف تقتل شيئا أك تيوًدعو ٨بازف النسياف فىكىوًٌٍف لو ١بانا، كالسادات ىو أكؿ من 

 يعرؼ ذل .
ضبتو بعض مواقف السادات فجرب أف ٲبارس ضيطا يف الداخل األنبا شنودة أغ 

كا٣بارج لكن رد السادات كاف مازما كصارما فقد أعلنها لكل ا٤بصريْب قائبل " "مصر 
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دكلة مسلمة، كأنا رئيس مسلم لدكلة مسلمة" مث أصدر قرارا بإلياء تنصي  األنبا شنودة 
 كعزلو ك٘بريده من منصبو الكنسى كرأس للكنيسة.

٢بقيقة أف الرجل كاف شلخصية ٧بّبة ٥با مذاؽ خاص يف عيوف الشع ، نظرة كا 
الشع  إليو ٛبتزج فيها السلخرية باإلعجاب من بساطة الرجل كقدرتو على ا٢بـز كتفوقو 
يف التمويو كا٤براكغة، فقد استطاع أف ٱبدع الصهاينة ككجو إليهم ضربة مفاجئة كمفجعة 

هزهتم، كأعادت للشع  ا٤بصرم ا١بريح كرامتو سببت شبلال كذىوال لكل قيادهتم كأج
 كاعتباره كأرضو.

يف بداية عصره كاف صدره رمبا، يػيوىج وي إليو النقد البلذع لكنو ال يعتقل الناقد، بل  
كاف يستمع إىل اإلىانات كقلما ينفعل، ككثّبا ما كاف يستيل ذل  ليدلل بو على ا٢برية 

تعبّب عن رأيو كلو كاف نقدا جارما لشلخص رئيس ا١بديدة الٌب يتمتع اها ا٤بواطن يف ال
ا١بمهورية، من ىذا الباب مثبل مل يعتقل طال  الط  عبد ا٤بنعم أبو الفتوح عندما كقف 
أمامو يف شجاعة ليقوؿ لو " أنت ال تػيقىرًٌبي إال ا٤بنافقْب يا ريس " انفعل السادات 

 ساعتها لكنو مل يعتقل أبو الفتوح كتركو مرا.
هللا على ا٤بؤل زعيم اإلخواف الرامل األستاذ عمر التلمساٌل رٞبة هللا شكاه إىل  

 عليو، لكنو أيضا مل يعتقل كمل يعذب.
يف ظُب أف مجم ا٢برية ا٤بتامة يف ىذا العصر ال تقارف بالعصر الذل قبلو كال  

بالذل بعده، لكن ا٣بطيئة الكربل ٥بذا العصر مل تكن يف االنتفاح أك مٌب يف كام  
، كإ٭با كانت يف اختياره للملخلوع نائبا عنو ليتسلط على مكم مصر كليذكرنا ديفيد

 السادات دائما بقوؿ الشاعر:
 ستعلم إف جربت غّبل      بأنُب ل  كنت كنزا

كىذا ما ٯبعلنا بالفم ا٤بلياف نردد دائما كٗبرارة، "رٞبة هللا علي  يا سادات، 
 .كسا٧ب  هللا يا كبّب العائلة"
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 )*( (3/3. واحملظىس )احملظىسح.
 ف يف ا٤بثل الشعيب "ا٣بّب على قدـك الواردين"و يقول

قيتل الرئيس السادات، كمع ٦بئ الوارد ا١بديد لكرسي الرئاسة جاء قانوف 
الطوارئ، كىو قانوف ٱبيىوًٌؿ ألم ٨برب من ٨بربم مبامث أمن الدكلة أف يقبض على أٚبن 

باب االعتقاؿ، كىذا القانوف سئ السمعة ٚبْب كيضعو يف ا٤بعتقل دكف أف يسأؿ عن أس
ظل مرافقا للرئيس مبارؾ كمرتبطا بو، كعندما مت إلياؤه جاء ىو ىو كلكن ٙبت اسم 

 آخر ليظل توأما للرئيس مٌب ا٬بلعا معا.
الرئيس بدأ عهده بكبلـ لطيف ينبئ عن نزاىة كنظافة يد ككراىية للمحسوبية، قاؿ 

هناية عهده كشفت لنا أف للكفن جيوبا كثّبة أيضا "الكفن ليس لو جيوب" غّب أف 
كسرادي  للتهري  كالسل  كالنه  ال مصر ٥با، كأف الكفن الوميد الذل ليس لو 
جيوب ىو كفن الشع ، ألنو أصر ىو كأبناؤه كماشيتو أف يأخذ كل الَبكة كالشع  ال 

 يزاؿ على قيد ا٢بياة.
فيها ٰبتل مسامة ضلخمة من  احملظورة ٙبظى باىتماـ كبّب لدل الرئيس، كالتفكّب 

ذاكرتو، ككانت أجهزة أمنو ميٍستنفىرة ضد تل  ا١بماعة احملظورة ٛبارس معهم أبشع أنواع 
ل كل القهر كالقمع كاإلذالؿ يف ضربات إجهاضية كاستباقية، مٌب تعود الناس قيبب

انتلخابات يف النقابات أك اجملالس احمللية فضبل عن الرب٤باف، أف ينشئ النظاـ من أجل 
احملظورة ٧باكم عسكرية ال ٚبضع لقانوف، مهمة تل  احملاكم ٧بددة يف تيييبهم يف اجملهوؿ 

 الذل ال يدرل أمد عنو شيئا ال مكانا كال زمانا كال جهة تسأ٥با عنهم.
نتساب إليها كاف كصفا كافيا ليس فقط الستبعادؾ من أم قرب  من احملظورة أك اال

موقع قيادل مهما كانت كفاءت ، بل الستبعادؾ من أم كظيفة كلو كانت كظيفة خباز 
يف فرف أك فراش يف مسجد أك عامل نظافة يف مدرسة، ك٤با كاف العقاب ا١بماعي ىو 

يطوؿ أىلهم  األصل عادة ٤بن يعَبض أك يعارض لدل النظاـ ا٤بستبد،فقد كاف
 كمصا٢بهم كشركاهتم ككل من ٲبت ٥بم بصلة قرابة أك صداقة.

كاف النظاـ ال يكتفى يف مربو للجماعة بكتائ  أمن الدكلة أك األمن ا٤بركزل أك   
مٌب كل قول الداخلية، كإ٭با يطلق أيضا كل كتائبو اإلعبلمية يف الصحف كاإلذاعات 

                                                 
 ـ.َُُِ – َٔ - ُٔ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ائيات ا٣باصة ٦باملة لو يف تشويههم كالنيل كاجملبلت كالتلفزيوف الر٠بى كمٌب يف الفض
 منهم كفض الناس عنهم.

لكن اليري  العجي  أف ىذه ا١بماعة ٙبملت كصربت كٛبيزت بقدرة فائقة على  
ا٢بضور االجتماعي كالتأثّب يف الشرائح ا٤بلختلفة من الناس، كمٌب من ال يتفقوف معهم 

إذا أتيحت لو الفرصة يف صناديق يف الطرح كالرؤية كاف يكن ٥بم التقدير كٱبتارىم 
 االنتلخاب.
النظاـ مدد مركتهم كلكنو مل يستطع أف يقضي عليهم، ماراهم فصمدكا كمل  

ينتصر ىو، فرقهم فتجمعوا أكثر، سجنهم فلخرجوا من سجونو أكثر إصرارا كأصل  
عودا، عذاهم كأطلق عليهم زبانيتو، فسلخركا منو كأىانوه بشموخهم، ماكؿ استذال٥بم 

 وا كارتفعوا عليو، فلم يستطع النيل من أركامهم كإف أدمى منهم األجساد.فسم
مىر ش خدمو كمرسو كا٤بينىظًٌرين لو ليتحرشوا اهم فكرا كثقافة كمناظرات، فهتكت  

احملظورة ستار التزييف كأظهركا عوار ثقافة ا٤بتشدقْب، كقصور فكر ا٤بتطاكلْب عليهم، 
رغم احملن أكضح من مشس النهار كأعلى من ٪بـو  ككانت لياقتهم الفكرية كالثقافية

 السماء.
يف أدٌل مسامة أتيحت للحرية ىزموه كىزموا رموزه كمرغوا رؤكس مزبو يف الطْب،  

كفازكا بثلث أعضاء الرب٤باف، كمع كل ذل  كانت أجهزتو تطلق عليهم مصطلح 
كنو كاف ٰبرس ىذا "احملظورة" كاف النظاـ متناقضا مع نفسو كتكوينو كسياساتو كلها، ل

 التناقض با٢بديد كالنار.
النظاـ ا٤بلخلوع عندما فشل يف تسويق نفسو كعميل بعد أف انتهت مدة صبلميتو  

راح يفزع اليرب بفزاعة اإلخواف. كٰبذر من ثورة تشبو الثورة اإليرانية هتدد مصا٢بو 
 كتستعصى على اإلغواء كاإلغراء.

الثورة الليبية كما جاء على لساف القذاىف تذكرت ىذا الكبلـ كأنا أتابع أمداث  
 مْب كصف الثوار بأهنم خبليا كانت نائمةتابعة لتنظيم القاعدة.

اليري  أف على صاٌف يف اليمن كبشار األسد يف سورية يسلكاف نفس ا٤بسل   
كيستعمبلف نفس ا٤بصطلح طوائف "مندسة" بينما ملسسات القرار يف اليرب كالذل 

اه أف ٰبذركىم من ىذه ا٣ببليا النائمة سلخرت منهم كردت عليهم أراد القذاىف كصامب
 بأهنم طياة مستبدكف قد انتهى مكمهم كٯب  أف يرملوا.
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قامت الثورة يف مصر كساٮبت احملظورة ٔبهد كبّب يف ٪بامها فأبيحت احملظورة  
 كمظر النظاـ البائد.

قد كاف الكثّبكف يف ىف تصورل أف ٪باح الثورة سيضيف إىل ا١بماعة عبئا جديدا، ف 
 السابق يلتمسوف ٥با األعذار على اعتبار أهنا ضحية قمع كاستبداد النظاـ.

الفَبة القادمة ٙبمل مساسية من نوع خاص ٯب  أف تلخذ يف ا٢بسباف كتوضع يف  
االعتبار بالنسبة لكل من ينتمى ٥بذه ا١بماعة كٖباصة رموزىا، كعلى ا١بماعة أف تتعامل 

ر على أهنا فخ معد كمنصوب بعناية النتظار ا٥بفوات كاصطياد مع كل دعوة للحوا
 الرموز.
يناير كانت كسائل النظاـ متامة ١بماعات قطاع الطريق  ِٓيف فَبة ما قبل ثورة  

الثقايف يف الصحف كاجملبلت كاإلذاعات كالقنوات الفضائية، مث بعد قياـ الثورة زاد 
كثر، كانضم إليهم بلطجية العلمانيْب شعور ٝباعات قطاع الطريق الثقايف با٣بطر أ

كالليربليْب كا٤باركسيْب كازداد ىذا الشعور مٌب كصل إىل مد ا٥بوس كا٥بلوسة كاللوثة 
الثقافية بعد نتائج االستفتاء فراموا يقلبوف ا٢بقائق كيشوىوف كل ما ىو إسبلمي 
 كيتحدثوف عن ردة ثقافية كٰبذركف من قصاص بقطع األذف كاألنف كخطف ليّب

 احملجبات كهتديد ٥بن.
مفبلت الزعر الٌب قامت كتقـو اها بقايا كسائل النظاـ ا٤بلخلوع كآلياتو كانضم  

إليها جهد صحافة كإعبلـ رأس ا٤باؿ الطائفي كا٤بشبوه ليشكبلف معا منظومة عدائية 
ازدادت زٟبا كتنسيقا كفق ٨بطط ٚبويف الشع  من شبح اإلسبلـ القادـ ليقطع 

كٲبارس ا١بلد كالقمع كاإلقصاء ضد ا٤بلخالفْب يف الرأم كا٤بلختلفْب يف األيدل كاألرجل 
 الرؤية، ككأف عفريت الظبلمية قادـ لينتقم من الناس كليطفئ أنوار ا٢بياة.

ثّبه يف دعم الباطل أا١بهد ا٤ببذكؿ يف ٞببلت التشويو كالتنفّب ال يستهاف بت 
 ىاف الناس عامة كخاصة.ك٘بميل صورتو ك٨باصمة ا٢بقائق كتشويو صورهتا يف أذ

كمن مصلحة ا١بماعة كالوطن كلو أف يرل الشع  ا٤بصرم كالعامل معو األداء  
ا٢بضارم ا٤بتميز بالعطاء كالتفوؽ األخبلقي، كخدمة الناس دكف منٌو كال أذل كتل  

 كسيلة كغاية يف آف معا.
زالة كسيلة لدمر شبهات ا٤بيرضْب كما أكثرىا، كأيضا ىي فرصة ذىبية سا٫بة إل 

ركاـ اليبار الفكرل لدل الكثّبين من الضحايا، كالذين ساءت كتسوء ظنوهنم بكل ما 
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ىو إسبلمي نتيجة ا٢بمبلت السابقة كا٢بالية ككلها ميرضة، كىى ٞببلت استعملت كل 
كسائل التأثّب ابتداء باإلشاعات الكاذبة كانتهاء بثقافة الصوت كالصورة، ك٩بارسة 

سوء الفهم كسوء الظن، كالَبكيز على ا١بان  السليب ٕبديث التكرار لتثبيت كتكريس 
عن أجندات خاصة ال تتناقض فقط مع مطال  االقول الوطنية ا٤بوجودة على السامة، 
كال ٙبمل مشركعا مضاريا أك قوميا يعرب عن إرادة ا٤بصريْب بقدر ما ٙبمل مشركعا 

ت ٤بشاكل ا١بماىّب أك يضع إقصائيا يريد إعادة التاريخ كيفصلنا عن الواقع كال يلتف
اعتبارا ٤بعاناهتم. بالتأكيد ىذا االدعاء ال ينطوم على كل الناس، كلكنو يلقى صدل 
لدل كثّبين من ضحايا الثقافة ا٤بيشوشة كالتدليس ذل النفس الطويل، كالذل استمر 

 عقودا كرٗبا قركنا من الزماف كال يزاؿ ٲبارس مٌب اآلف.
قود البائسة ظل ا٤بتهم الربئ كىو اإلسبلـ غائبا ال يف ا٤بقابل كخبلؿ تل  الع 

 يدافع عن نفسو كمبعدا عن الواقع العملى يف مياة اجملتمع كغريبا مٌب بْب الناس
ا٥بدؼ ا٤بطلوب ٙبقيقو من ىذه ا٢بمبلت معركؼ ك٧بدد مسبقا كىو صرؼ الناس  

ارل لنهضة عن كل دعوة لتحرير اإلرادة كاستقبلؿ القرار، كاستبعاد أم مشركع مض
األمة كخركجها من مالة االستبلب ا٢بضارل الٌب تعاٌل منها، كتعطيلها عن اسَبداد 

 دكرىا كمكانتها يف احمليطْب اإلقليمي كالدكيل.
كيف ىذا ا١بو تزداد مسلكلية ا١بماعة ألهنا ارتبطت يف الوعي العاـ ١بماىّب الناس  

تقصّب أك أم سلوؾ سليب  باإلسبلـ ىوية كمرجعية كفكرة كمنهاجا، كمن مث فأم
سينسح  بالطبع على ا٤ببدأ كالفكرة كسيحس  خصما من رصيد اإلسبلـ ال من 

 رصيد ا١بماعة.
القاعدة ذاهتا تنطبق على كل تيار إسبلمي يدخل السامة السياسية يف ا٤برملة  

ربة القادمة كمن مث فبل بد من معرفة قواعد اللعبة السياسية، كال بد أيضا من التزكد با٣ب
 كاالستعداد لدفع ٜبن استحقاقات ا٤برملة تفاديا ألخطار مهلكة.

ا٥بدؼ الكبّب ىنا ليس فقط مشركعا سياسيا يرد االعتبار للجماعة ا٤بظلومة كينفي  
عنها هتما ىي منها براء، كلكنو بالدرجة األكىل ٯب  أف يتجاكز ذل ، يتجاكز ا١بماعة 

، الناس بأفرادىا كتنظيماهتا كقواعدىا كقيادهتا  كرموزىا ليحمل رد االعتبار لدين مظلـو
 .أموج ما يكونوف إليو، كىو أنفع كأصلح ما يكوف لوجودىم كمياهتم كدنياىم كأخراىم
ا١بماعة ىنا ببساطة شديدة ال بد أف تربىن أهنا ال ٙبمل برنا٦با انتلخابيا ٚبوض بو معركة 

ة هللا للعا٤بْب، كلكي ٰبدث ذل  سياسية ٙبقق بو أغلبية بر٤بانية فقط، بقدر ما ٙبمل رٞب
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كتربىن عليو ال بد أف تلسس ا١بماعة ٤بشركع مضارل كبّب ٰبمل ملم األمة كتلتقى 
عنده إرادة أبناء الوطن تبلقيا مرا كتص  يف ٦برل ٙبقيقو كل ا١بهود العلمية كا٤بعرفية 

ه ا١بماعة االقتصادم منها كاالجتماعي كالسياسي، ليعرؼ العامل كلو مجم ما ٙبملو ىذ
من قيم تشكل كسيلة اإلغاثة كاإلنقاذ لئلنساف كالكوف كا٢بياة؛ ألهنا ببساطة كما قلنا 

 ٙبمل رٞبة هللا للعا٤بْب.
أعرؼ أف الع ء ثقيل، كأف ا٤بسلكلية كبّبة، كأف الرؤم ا٤بلخلصة الٌب تطرح ىنا  

بّب، كا٣بربة أك ىناؾ مل تي  عن كعي ا١بماعة كإدراكها، فالرصيد ا٤بعريف ألبنائها ك
تراكمت لديهم عرب عشرات السنْب، غّب أف الظرؼ ا٤بتاح بقدر ما ٰبمل من فرص 
بقدر ما ٰبمل أيضا من ٨باطر، كيف مقدمة تل  ا٤بلخاطر الشعور باالكتفاء الذاتى فكريا 
كعدـ الرغبة يف قراءة اآلخر كرفض االندماج كىو شعور خطّب، كمكلف قد يلدم 

للصداـ مع اآلخر كا٣بركج عليو، ما داـ سوء الفهم كسوء للتقوقع على الذات، أك 
الظن ىو سيد ا٤بوقف. ا١بماعة اليـو ٙبت اجملهر كالكل ينتظر، كالبعض يَبصد ككأنو 

 عداد ا٣بطأ، ينتظر ىفوة ليطّب اها  ميشىٌوىنا كميشىوًٌشان ك٦بيىسًٌمنا.
ـ ا١بموع اليفّبة التصرٰبات الٌب تصدر من البعض يف ٢بظات النشوة بالفرمة كأما 

قد ال تكوف منضبطة بضوابط اللعبة السياسية، كٙبت تأثّب ا٢بماس قد تفلت بعض 
العبارات ا٤بوٮبة، كىى توثق بالتأكيد، كمع سوء النية ا٤ببيتة تقدـ يف أكقات معينة على 
أهنا دليل اإلدانة على االستعبلء كاإلقصاء كرفض اآلخر، كمن ليس من ا١بماعة فهو من 

اف، فليحذر، الكبار كالشباب من ا١بوالت القادمة، فأعداؤكم أغنياء كأذكياء الشيط
 كخبثاء، كلديهم من كسائل التشويو كالتشويش ما يكفى لتعكّب احمليط.
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 (*) َغبسدٔب ثُ ٔغبسدٖ
يف كل ببلد الدنيا تتحدد العبلقة بْب ا٢باكم كالشع  على أساس من الثقة 

رل أنو أصلح الناس للقياـ با٤بسلكلية كمن يرل فيو القدرة ا٤بتبادلة، فالشع  ٱبتار من ي
 على خدمتو أكثر كٙبقيق مصا٢بو كمطالبو كأمانيو.

الشع  ينظر يف برنامج ا٤برشح فإذا رأل فيو ما ٰبقق أمانيو اختاره كصوت لو،  
 كا٢باكم من ناميتو يلتـز بوعوده كٰبقق لشعبو ما عرضو عليهم خبلؿ فَبة االنتلخابات.

٢باكم إذنا ىو رجل من أبناء ىذه الدكلة، التقت عليو إرادة األمة تبلقيا مرا، فا 
كاختاره الناس بإرادهتم ليكوف مارسا لقيمهم كثوابتهم، قائما على خدمتهم أمينا على 
مصا٢بهم، نظّب أجر ٧بدد ك٤بدة ٧بددة. بعيدا عن التزكير كالتضليل كالتدليس، كإضافة 

 ا ا٢بياة منذ نصف قرف.أصوات ا٤بوتى الذين فارقو 
معُب ذل  أف ىنال  عقدا ٰبكم العبلقة بْب طرفْب، طرؼ أكؿ كىو الشع   

الذل ٲبنح ا٤برشح ثقتو كيعطيو صوتو كٱبتاره كمن مث ٲبكنو من أداء كظيفتو الٌب جاء من 
أجلها. طرؼ ثاف كىو ا٢باكم،يقدـ ا٣بدمة كينوب عن الشع  يف ٙبقيق مصا٢بو، كقد 

ة كتأييدا كاختيارا لو دكف غّبه ٩بن كانوا على استعداد لتوىل زماـ قبض الثمن ثق
 ا٤بسلكلية.
ضوابط العقد بْب الشع  كا٢باكم كاضحة ا٤بعامل بينة ا٢بدكد ال لبس فيها أك  

غموض. فبل ٯبوز لو أف يستيل موقعو ليحقق مصاٌف خاصة لنفسو أك لعائلتو كأقاربو 
 كماشيتو كأىل مظوتو.

عليها لبقاء ا٢باكم ماكما ليست مطلقة كال ىى ملبدة، كإ٭با ملقتة ا٤بدة ا٤بتفق  
بتوقيت معْب يعرفو الطرفاف الشع  كا٢باكم معا، كىذه ا٤بدة ٘بدد إف أمسن ا٢باكم 

 كأجاد، كيعزؿ إف قصر كأساء، كمن مث ينفسخ العقد بْب الدكلة كا٢باكم.
اكم، كبعد أف ٰباس  بفسخ العقد بْب الدكلة كا٢باكم يفقد ا٢باكم شرعيتو كح 

 على تقصّبه كإساءتو يعود لصفوؼ ا٤بواطنْب ٲبارس دكره العادل.

                                                 
 ـَُُِ – َْ - ُْ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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بقاء ا٢باكم يف ا٢بكم مستمد من إرادة الشع  كرغبتو من نامية، كمن نامية  
 أخرل مرتبط بقدرتو على القياـ ٗبهامو احملددة كمنوط بتحقيقو ٤بصاٌف شعبو.

برنامج معلـو ك٧بدد، ككل أجهزة الدكلة كىو يف موقعو نائ  عن الشع  يف تنفيذ  
تعينو كتساعده على تنفيذ ىذا الربنامج يف توافق كتعاكف كانسجاـ، كعيوف الشع  عليو 

 تراقبو كٙباسبو كال ٙبابيو.
ذل  ىو النظاـ ا٤بعموؿ بو يف كل الدكؿ الٌب ٙبَـب نفسها كٙبرص على مريتها  

 ككرامة أبنائها.
د العامل ا٤بتحضر، كىو نظاـ يقـو على الشفافية ىذا النظاـ يسود أغل  ببل 

ا٤بطلقة، كيظهر مصدر كل جديد يطرأ يف مياة ا٢باكم من ثركة ك٩بتلكات، كمن مث يرفع 
عنو ىواجس اللبس كسوء الظن، كٰبقق القدر ا٤بطلوب من الثقة ا٤بتبادلة بْب ا٢باكم 

.  كاحملكـو
كقاضيا عادال يدافع عن  من نامية أخرل ىذه الشفافية ٘بعل من الشع  سيدا 

ماكمو، كٰبقق ا٤بكانة البلئقة بو كمواطن شريف سواء خبلؿ فَبة كجوده يف موقع 
 ا٤بسلكلية أك بعد اعتزالو كتركو ٥با.

كىذا أمر مطلوب كميوم جدا ألنو يساعد على تنمية شعور ا٤بواطن ٗبسلكلياتو،  
العدؿ كالكرامة كا٢برية،  كيزيد من مجم كالئو كانتمائو ٥بذا الوطن الذل يسود فيو

كيتساكل يف ظلو ا١بميع، كال يزيد فيو نصي  مليد على نصي  معارض، األمر الذل 
يظهر التميز ا٢بضارل يف األداء العاـ كينعكس باإلٯباب على األمة مكاما ك٧بكومْب، 

 كطنا كمواطنْب.
ألمر أما يف ببلد ا٤بسلمْب عموما كببلد العرب األجاكيد على كجو ٨بصوص فا 
 ٱبتلف.
عبلقة الشع  كا٢باكم عندنا ٰبيطها مالة من االرتياب الدائم كالش  ا٤بتبادؿ،  

 فالثقة مفقودة ألف ا٢باكم مل يأت إىل ا٢بكم باختيار الشع ، كإ٭با جاء بطرؽ ملتوية.
ٍت لو القوانْب، كبعضهم أزاح من   بعض ا٢بكاـ أخذ ا٢بكم كالشع  مّباثا، كغيّبًٌ

أباه، كبعضهم جاءت بو أمو، كالبعض اآلخر جاء بو االستعمار. كمن مث الطريق أخاه أك 
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فا٢باكم مسَبي  يف كل من مولو، يف الشع  كيف ا٢باشية، كيف احمليطْب بو، كلذل  
تعمل أجهزتو دائما على الوقيعة بْب ا١بميع مٌب ينشيل الكل ببعضهم كيلجأ الكل إليو 

وؿ ا٢باكم إىل خط أٞبر عند ا١بميع فبل ٯبرؤ ليحتكموا إليو كليحتموا فيو، من ىنا يتح
 أمد على انتقاده أك توجيو اللـو إليو.

عندما يأتى ا٢باكم إىل ا٢بكم غصبا كببل إرادة من الشع  كبإمدل ىذه الطرؽ  
 ا٤بلتوية، تصبح العبلقة بينو كبْب الشع  ٧بددة يف خيارين اثنْب الثالث ٥بما،

على الشع  زبانيتو كأجهزتو تركعو كتفزعو،  إما أف يطارد ا٢باكم شعبو، فيسلط 
كتتجسس فتحصى عليو ىواجسو كخواطر عقلو كفكره، كٙبس  عليو مركاتو كسكناتو 

 كتعد عليو أنفاسو، كٛبلله قهرا كقمعا كاستذالال.
ٝباىّب الشع  يف ا٢بالة األكىل ليست آمنة يف سراها، كليست يف عافية من  

 يومو.أبداهنا، كأغلبها ال ٲبل  قوت 
 فقد سرؽ ا٢بكاـ كماشيتهم أقوات كل شعواهم، كمل يَبكوا ٥بم غّب الفتات. 

 تركوىم يف العشوائيات كيف الفقر كيف ا٤برض.
 تركوىم للجوع ليفَبسهم كيذ٥بم كيكسر كرامتهم. 
 تركوىم للحاجة كببل مأكل. 
% من سكاف بعض الببلد الينية ال ٲبلكوف بيوتا كإ٭با يعيشوف يف بيوت َٕ 

 مستأجرة ٲبلكها األثرياء من رجاؿ ا٢باشية كأىل ا٢بظوة.
 تركوىم يسكنوف ا٤بقابر. 
 تركوىم ينحشركف يف كسائل ا٤بواصبلت بشكل يفقدىم آدميتهم. 
تركوىم ٚبنقهم أزمات ا٤بساكن كا٤بواصبلت كبطالة الشباب كالعنوسة كالسكر  

 كالزيت كمواد التموين ا٤بلختلفة.
 تمارس معهم أبشع كسائل سل  اآلدمية.تركوىم ألجهزة األمن ل 
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تركوىم فريسة لفّبكسات الكبد الوبائي كالفشل الكلول كا٤بياه ا٤بلوثة كالنباتات  
ا٤بسرطنة، كصفقات الدـ ا٤بلوث الٌب خرج أصحااها من القضية، كما ٚبرج الشعرة من 

 العجْب.
١برائم الوطنية مارس النظاـ كماشيتو باستفزاز شديد ال مثيل لو أعلى مستويات ا 

كالٌب ٛبثلت يف اختبلسات النلخبة، كصفقات لرجاؿ أعماؿ مقربْب من النظاـ طالت 
ثركة الشع  يف البَبكؿ كالياز كبيع ا٤بصانع كالقطاع العاـ كأراضى الدكلة، كقد بليت 
آالؼ ا٤بليارات ليتحوؿ كل ذل  إىل جيوب قلة قليلة أصبحت نتيجة تزاكج السلطة 

 ٗبقدرات األمة كتتحكم يف ماضرىا كمستقبلها. كرأس ا٤باؿ ٛبس 
فإذا سنحت الفرصة كىب ت رياح ا٢برية كٛبكن الشع  من اسَبداد كرامتو كمريتو  

كإرادتو ا٤بسلوبة، فإف الشع  يأخذ دكره فيطارد ماكمو انتقاما كثأرا كاسَبدادا ٤با 
 اغتص  من أمواؿ، كما هن  من ثركة، كما ارتك  من جرائم.

ف نتصور ماكما يعيش خائفا من شعبو فبل يستطيع أف يتحرؾ بينهم إال كلنا أ 
 ٕبراسة مشددة كبعد تفريغ الشوارع من ا٤بارة.

بعضهم ٱباؼ من عشرة مبليْب مواطن، كبعضهم ٱباؼ من عشرين مليونا،  
 كبعضهم ٱباؼ من ٜبانْب مليونا من البشر كلهم يريد أف يفت  بو كيتشفى فيو.

 ق بعنقو مظامل لثمانْب مليونا من البشر؟ كيف يناـ؟تصور ماكما تتعل 
مكامنا ليسوا آمنْب يف سراهم، مهما اشتدت مو٥بم ا٢براسات، فهم خائفوف  
 دائما.
كألهنم مل يكتفوا بقوت اليـو كال مٌب بقوت مائة سنة، كإ٭با سرقوا أقوات الشعوب   
 كلها.
تيطية كالتمويو كغسيل كمهما قدـ لو اللصوص اآلخركف من كسائل ا٢بماية كال 

األمواؿ، فلن يستطيعوا أف يهنأك ٗبا سرقوا، كال أف يستمتعوا ٗبا هنبوا، كسيعيشوف 
مياهتم خائفْب، تطاردىم أشباح الفقراء الذين أكلوا أرزاقهم، كا٤برضى الذين تسببوا يف 
إيذائهم كمنعوىم من مقهم يف العبلج، كأىل العشوائيات كسكاف ا٤بقابر، كمهما 

طاع ىذا ا٢باكم أف يػيهًٌربى كل ا٤بليارات الٌب سرقها من شعبو كمهما استطاع ىذا است
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ا٢باكم أف ٯبد ٚبرٯبة قانونية يهرب اها من عدالة األرض، فماذا سيقوؿ لربو يـو يلقاه؟ 
 ككيف سيهرب من عدالة هللا؟

رمم هللا أمّب ا٤بلمنْب عمر بن ا٣بطاب عندما ناـ ملء جفونو ٙبت شجرة بيّب  
 مراسة فرآه رسوؿ كسرل كقد جاء إليو برسالة فقاؿ " مكمت فعدلت فنمت ياعمر".

الواقعة كثقت يف مصادر التاريخ كصورىا شاعر النيل مافظ إبراىيم يف قصيدتو  
 ا١بميلة مْب قاؿ:

 بْب الرعية عطبل ك ىو راعيها         كراع صام  كسرل أف رأل عمرا  
 سورا من ا١بند كاألمراس ٰبميها           كعهػده ٗبلػوؾ الفػرس أف ٥با
 فيو ا١ببللة يف أ٠بى معانيها                  رآه مستػرقا يف نػومػو فػرأل

 بربدة كاد طوؿ العهد يبليها           فوؽ الثرل ٙبت ظل الدكح مشتمبل
 من األكاسر كالدنػيا بأيػديها                   فهاف يف عينو ما كاف يكربه

 كأصبح ا١بيل بعد ا١بػيل يركيها            قولة مق أصبحت مثبلكقاؿ 
 فنٍمتى نـو قرير العػْب ىانيها                أمٍنتى ٤با أقٍمت العدؿ بينهم

ما مدث كٰبدث إ٭با ىو عربة للناس تكررت يف التاريخ كتتكرر، فهل يستفيد اها  
 يػىرىٍكفى أىنػ هيٍم يػيٍفتػىنيوفى يف كيلًٌ عىاـو مىر ةن أىٍك أىكىال: )الطياة؟ أـ أهنم يصدؽ عليهم قوؿ هللا تعاىل

 .(ُِٔ)التوبة: مىر تػىٍْبً مثي  ال يػىتيوبيوفى كىال ىيٍم يىذ ك ريكفى( 
 إننا نأسف ٤با ٰبدث عندنا، فقد كنا نتمُب أال ينتظرىم ىذا ا٤بصّب األسود. 
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 (1/3) حمبوّخ ػجذ اجلذاس اٌؼبصي
 (*)مجهىسَخِىظف ثذسخخ سئُظ 

ا١بدار العازؿ الذل شرع الرئيس ا٤بلخلوع يف بنائو مل يكن ىو جدارالعار الوميد، 
كإ٭با سبقو جدر كثّبة ناؿ الشع  ا٤بصرم منها مظو كنصيبو، فكانت ٛبثل على مائط 
الوطن لومات العار الٌب تشهد بفرعنة النظاـ كاستبداد ماشيتو كفساد ملسساتو، 

كل األنظمة العا٤بية بدرجات متفاكتة، كلكنو استثناء كليس   بالطبع الفساد موجود يف
قاعدة، بينما نظاـ ا٤بلخلوع كاف الفساد فيو ىو القاعدة كليس االستثناء، فقد استطاع 
ا٤بلخلوع أف يصنع فسادا ٙبت كل طوبة يف بناء الوطن، كمن مث فعبد ا١بدار لق  

سنة عجاؼ مل يصنع للشع  يستحقو الرئيس ا٤بلخلوع ٔبدارة، فالرجل طواؿ ثبلثْب 
ا٤بصرم جدارا كامدا كإ٭با بُب جدرا من الفساد كاالستبداد ٙبىيوؿ بْب الشع  كبْب 
ا٢برية،كٙببسو خلف متاريس التلخلف يف كل اجملاالت، فبل تعليم كال صحة كال مياه نقية 
 كال طعاما صحيا كال مستشفيات تعمل بكفاءة، كال كزراء من ذكل الكفاءات، كال مرية
كال كرامة، مٌب ماتت كاختفت ٛباما كل أنواع اإلبداع. كثّبة ىى تل  ا١بدر الٌب جر ٍت 

 مصر جىر ا من مقدمة الصفوؼ لتكوف يف ذيل القائمة.
جدر الفساد الٌب أرىقتنا كعطلت مداركنا كأمالت مصر من دكلة رائدة يف ا٤بنطقة  

يف ا٣بارج فقدت دكرىا كتعيش على إىل دكلة بوليسية بالدرجة األكىل يف الداخل، بينما 
ىامش احمليط الدكىل كاإلقليمي، األمرالذل جعلو يتحوؿ من رئيس دكلة ٧بَبمة إىل ٦برد 
موظف يف الوكالة اليهودية بدرجة رئيس ٝبهورية. يستحق عن جدارة لق  الكنز 

 االسَباتيجى بليتهم، أكعبد ا١بدار العازؿ ا٢بامي بليتنا.
لذل يأكل من خّبىا كيرتفع فوؽ أعناؽ أبنائها كال يعرؼ ا٤بستبد ا١باىل ىو ا 

طبيعتها كال طبيعتهم، يظنهم ٮببل، لكنهم بفطرهتم أذكى من كل ملسسات التضليل 
 كالتدليس الٌب تساعده.

أبناؤىا ٱبتلفوف فيما بينهم كتتباين كجهات نظرىم، لكنهم يف اللحظة ا٢با٠بة  
ظوف كل دعى يثّب الفًب كيدعو للقطيعة كيعمل يتفقوف على ٞباية القضايا الكربل كيلف

                                                 
 ـَُُِ - ٕ - ُْ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كفق أجندات خارجية، كٍعييهم كاًمنه يف فطرهتم يظهر يف اللحظة ا٢برجة كإٍف شاعت 
 بينهم األمية.

مصر احملركسة "كوطن" عودتنا على ا٤بقاكمة، ىى ٛبرض لكنها ال ٛبوت، تفتقر إىل  
ع بعض أبنائها كيعتدل بعضهم على مد العشوائيات، لكنها ال تفرط يف كرامتها، رٗبا ٯبو 

بعض، لكنها تصرب كتتماس  عند الشدائد كتتحامل على جرامها، كعندما تستشعر أف 
ماكما يريد إذال٥با فإهنا تثور عليو، كتعود عفية قوية تثأر ألبنائها كٙبطمو كٙبطم معو 

 جدر التلخلف الٌب أراد أف ٰببسها خلفها.
، صابرا على كبرغم كم ا١برائم الٌب ارتكبت يف   مق ىذا الوطن فقد ظل ميا يقاـك

ألكاء ا١براح، مدخرا غضبو للوقت ا٤بناس ، كقد ثار كغض  عندما جاكز الظا٤بوف 
 ا٤بدل.
مجم الفضائح ا٤بتامة مٌب اآلف خصوصا بعد الثورة على عبد ا١بدار ا٤بلخلوع،  

نائها كإمكانياهتا ٰبتاج إىل تدكين ليعرؼ الناس مجم مصر ا٢بقيقي يف طاقتها كقدرة أب
الٌب سرقت، كثركاهتا الٌب تبددت، كمع ذل  ظلت مصر على قيد ا٢بياة، رغم كل 
٧باكالت القتل العمد الٌب ر٠بها أعداؤىا كنفذىا باألمس كينفذىا اليـو البازار ا١بديد، 

 كىم بعض رجاؿ األعماؿ ٩بىٍن منحتهم مصر خّباهتا كرفعتهم من كضاعة.
زرعة طرة، ىم ركاد الفساد كرؤكسو كرموزه، كرؤساء فرقو الذين ٲبؤلكف اآلف م 

كتنظيماتو كشعبو، ك٥بم خارج السجن صبياف مل تصل إليهم يد القانوف بعد، كلكن 
دكرىم قادـ، ىلالء الصبياف ٯب  أف نعرفهم بلحن القوؿ كنعرفهم بسيماىم، كىم 

 طوائف.
ما تبطن عكسو، تدعى طائفة منهم ٘بيد اللع  على كل ا٢بباؿ، تقوؿ يف العلن  

احملبة كىى تكرس الكراىية، كتتحدث عن م  مصر كىى ٚبطط للفتنة كالتقسيم، 
بعض ىلالء الصبياف ال يزاؿ طليقا ٲبارس العبث السياسي كالطائفي، كيتآمر لييٍدًخل 
البلد كلها يف نفق مظلم، كيلع  بإرادة الشع ، يتحدث عن ا٢برية كىو الذل يفصل 

يلعن الطيياف كىو يلصل لو كيضع لو القواعد، يتحدث عن امَباـ  دستور االستبداد،
 إرادة األمة كىو ييتا٥با، كيس  الطائفية كىو مع صديقو ٱبطط كيفنن ٥با.

ـي على أىداؼ الطائفة األكىل با٤باؿ كاإلعبلـ الطائفي فتستأجر   طائفة أيخرل ٚبيىدًٌ
ئفية، كبائعا متجوال للقنوات من سوؽ الثقافة تاجرا بالكلمة كالقلم يف الصحف الطا
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الفضائية، ك٠بسارا يعمل كسيطا بْب جهات التمويل ا٣بارجية "كالٌب أشارت إليها 
 السفّبة األمريكية ا١بديدة" كمنظمات "ا٣بداع ا٤بدٌل" كالدٲبقراطى.

البازار ا١بديد يشكل أضبلعو ٦بموعة من أصحاب رأس ا٤باؿ ا٤برتبطة مصا٢بهم  
ذين ٱبشوف من استمرار ٪باح الثورة، كيرعبهم أف تأتى االنتلخابات بالنظاـ القدَل، كال

القادمة برئيس جديد ٲبثل إرادة الشع  مقيقة، كبر٤باف مر يفتح ا٤بلفات القدٲبة 
كيكشف بقية شبكات الفساد الٌب سرقت ثركة الشع  كاغتنت على مساب الفقراء 

ىر أصحاب النوايا الطيبة كأىل العشوائيات، كمن مث فهم ييرركف ببعض الشباب الطا
كا٤بقاصد النبيلة ٩بن ال خربة ٥بم ليشوىوا اهم كجو الثورة الناصع، كٯبندكف أيضا فلوؿ 

 البلطجية القدٲبة الٌب كانت أجهزة أمن الدكلة تستعملهم من قبل.
ىدؼ كامد فقط يعمل من أجلو ىذا البازار، ىو تعطيل العملية الدٲبقراطية  

لقفز على إرادة الشع ، كبصحفو كقنواتو الفضائية كمليشياتو كتأجيل االنتلخابات كا
كبلطجياتو القدٲبة الٌب كانت تعمل مع الداخلية كجهاز أمن الدكلة يف عصر عبد ا١بدار 
ا٤بلخلوع ٱبطط إلثارة القبلقل كإظهار البلد يف مالة من الفوضى العارمة، كٯبتهد يف 

وات ا٤بسلحة كاجمللس األعلى كرئاسة إجهاد الرأل العاـ، كإشيالو با٥بجـو على الق
الوزراء، كيهدد كٱبيىوًٌؼي بامتبلؿ بعض ا٤بنشآت العامة مينا، كمينا آخر يستعمل فزاعة 
التلخويف من اإلسبلميْب،اإلخواف كالسلف القادمْب بليا٥بم السود، ميث سيفرضوف 

ربوف ا١بزية النقاب على ا٤برأة، كاللحية الطويلة كا١بلباب القصّبة على الرجاؿ، كيض
على النصارل، كييلقوف النوادل كالبنوؾ كٰبرموف الرياضة كيطبقوف مد قطع األذف 
كقص الشارب على عم جرجس، كيعودكف بنا إىل عصر ا٢برمل  من جديد. النيمة 
الٌب ٲبارسها أصحاب البازار ا١بديد، ىى ىى الٌب مارسها سابقا ىلالء الذين كانوا سببا 

ا٤بلخلوع ميث مرثوا لو أرض االستبداد كمهدكا لو بيئة الفساد يف فرعنة عبد ا١بدار 
 كأمنوا لو رؤكس العباد فطيى كبيى كاستبد كتفرعن.

شباب الثورة ا٢بقيقيوف متحضركف كيرفضوف التلخري  كتعطيل ا٢بياة، كىم الذين   
نيات كانوا ٰبموف ا٤بنشآت العامة كال ٰبتلوهنا، كعندما أراد بلطجية النظاـ أف ينهبوا مقت

ا٤بتحف ا٤بصرم كأف ٰبرقوه تصدل ٥بم شباب الثورة كردكىم على أعقااهم، كمل يكونوا 
تابعْب ال لساكيرس كال ٩بدكح ٞبزة كال غّبىم،، كمل يلتحم الشع  معهم كمل يلتف 
مو٥بم إال ٥بذه األسباب، كفكرىم ال ٰبمل أبدا ثقافة العبث بتلخري  ا٤بنشآت كال 

ال تعطيل مَبك األنفاؽ كال السيطرة على قناة السويس؛ ألف امتبلؿ ا٤بيادين العامة ك 
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ىذه ا٤بنشآت مل  للشع  ا٤بصرم الفقّب، كأم إضرار اها يعد جرٲبة إرىاب كعدكاف 
 صارخ على ٩بتلكات الشع  كمالو العاـ.

شباب الثورة ظهر يف أخبلقهم أٝبل كأنبل ما استقر يف الوجداف ا٤بصرل من  
كالسلوؾ ا٢بضارل، إهنم ال ٲبكن أف يبيعوا أنفسهم أبدا، كلن عناصر األخبلؽ الكرٲبة 

يتحولوا إىل بلطجية تابعْب لبعض ا٤برضى ٕب  الظهور من رجاؿ األعماؿ الفاسدين 
الذين يتعشقوف الصدارة ليفرضوا أنفسهم كيتجاكزكف إرادة شع  بكاملو كيبحثوف عن 

ذ اإلرادة الشريرة ٤بن ٲبلكوف ا٤باؿ دكر. الثوار ا٢بقيقيوف لن يكونوا أبدا مطية كدمى تنف
 كال ٲبلكوف معو الضمّبالوطُب كا٣بلق.

شباب الثورة ا٢بقيقيوف يدركوف جيدا أف أم تأخّب للعملية الدٲبقراطية إ٭با يعُب  
مزيدا من الفوضى كمزيدا من معاناة الشع  كٲبنح فلوؿ النظاـ ا٤بلخلوع الفرصة لثورة 

ضوا على الثورة كالثوار. الثوار ا٢بقيقيوف لن يشاركوا مضادة كما ٰبتاجونو من كقت لينق
يف ٚبري  الثورة، كال يف تعطيل ا٤بسّبة الوطنية للدٲبقراطية، كال يهددكف مصاٌف الببلد 
كالعباد، البازار ا١بديد ىو الذل يريد ذل  كيسعى إليو ليَبمم الناس على عهد الرئيس 

 ا٤بلخلوع كيتمنوف عودتو.
لبازار ا١بديد يف استبقاء نظاـ عبد ا١بدار ا٤بلخلوع كإثارة ما معُب أف ٯبتهد ا

 الفوضى كتعطيل مسّبة الدٲبقراطية رغم قياـ الثورة كاختيار الشع ؟!
كل الدالئل تشّب إىل أف القناعات الزائفة لدل الرئيس ا٤بلخلوع كانت كفيلة   

شريف  بتحديد موقفو الرافض كا٤بعادل شلخصيا،ككذل  موقف منظومتو من كل ا٘باه
يرفض التبعية كيتبُب استقبلؿ اإلرادة، كملسسة الرئاسة مل تكن سول ككالة تابعة لتل 
أبي ، أك مكت  لقيادة مصر برئاسة موظف كبّب بدرجة رئيس ٝبهورية، مهمتو 
األساسية ٞباية الشلخصية اإلسرائيلية ميثما ملت أك ارٙبلت؛ لذل  فالشع  يريد من 

ة أف يظل على كفائو للثورة الٌب امتضنها منذ البداية، اجمللس األعلى للقوات ا٤بسلح
كأف يعمل كبسرعة على ٧باكمة كل رموز عبد ا١بدار ا٢بارس ا٢بامي. كمطاردة أىل 
البازار الفاسد ا١باٌل الذين يثّبكف الفوضى كٱبططوف لثورة مضادة؛ ألهنم ببساطة امتداد 

 لعبد ا١بدار ا٤بلخلوع، كأذناب لنظامو الفاسد.
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 (*) (2/3) ّخ ػجذ اجلذاس اٌؼبصيحمبو
مصر اليـو تتعرض ألشد ماالت ا٤بعاناة، كمرك  الوطن تتقاذفها أمواج االنتهازية  

 السياسية ا٤بدعومة با٤باؿ الطائفي كا٣بارجي
كمن مث فا٤بشهد السياسي يف مصر ليس مراكا صحيا يدعو للطمأنينة، كليس  

ُب تػىعىو دى الناس عليها ٙبت مسمى ٩بارسات فجة كمستفزة على طريقة ا٢بزب الوط
الدٲبقراطية، ما ٰبدث ىو نوع من البلطجة السياسية جديدة على اجملتمع ا٤بصرم، ٙبمل 
يف أمشائها جنينا للفوضى غّب شرعى، ينبئ ٖبطر قادـ ككبّب قد ال تتحملو الظركؼ 

 الوطنية.
كلف ٕبماية كبالطبع اجمللس العسكرم يدرؾ مساسية دكره كعظم مهمتو، كىو ا٤ب 

الثورة كٞباية مسارىا العاـ من عمليات اللصوصية السياسية  كأالعي  الصبيانية الٌب 
ٲبارسها ا٤بصابوف بعشق الذات كجنوف العظمة، كأعتقد أف أعضاء اجمللس العسكرل 
على دراية بعمليات العبث الٌب هتدد أمن الببلد، كعليهم أال ٱبضعوا لكل عمليات 

رسها عشاؽ الظهور الذين ٰباكلوف أف يرتدكا ثوب الزعامة معتمدين على االبتزاز الٌب ٲبا
 اإلعبلـ الطائفي كالدعم ا٤باىل القادـ من ا٣بارج لشراء الضمائر كالذمم.

التسريبات الٌب تومى باالستجابة لضيوط األقلية ٯب  أف تتوقف؛ ألهنا ا٫بياز  
األغلبية، ككأننا من السطر األكؿ ضد الدستور كإرادة األمة، كفرض لوصاية األقلية على 

يف ىذا الدستور نزرع فيو كل عوامل بطبلنو كتفجّبه من الداخل، كا٢بديث عن مبادئ 
ماكمة للدستور مهزلة مل ٙبدث ألم دستور يف العامل كأهنا تشكل التفافا على إرادة 

كإقامة  الشع  كعائقا ٰبوؿ دكف تنفيذ إرادتو يف إجراء االنتلخابات يف موعدىا احملدد
كىذه األمور ٯب  أف يكوف ٥با أسبقية باعتبارىا ا٤بهمة األكىل يف مهاـ  مياة دٲبقراطية
األمر اآلخر الذل ٯبل  ٤بصر االستقرار كيدفع الناس إىل االنصراؼ  .اجمللس العسكرل

إىل العمل ىو االستجابة حملاكمة الرئيس ا٤بلخلوع عبد ا١بدار العازؿ ميث تبعث ىذه 
سالة تطمْب داخلية تشعر الناس أف الثورة يف أماف كأف اجمللس األعلى للقوات احملاكمة بر 

ا٤بسلحة يسهر على ٙبقيق العدالة كيف مقدمتها ىذا األمر الذل يتماس مع مشاعر 
بالطبع  ، اليض  الٌب تسيطر على الناس من تباطل العدالة يف ٧باسبة من قتلوا أبناءه

                                                 
 ـَُُِ – َٕ - ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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نْب أضّبكا يف أموا٥بم كأبنائهم ك٠بعة كطنهم أف ٫بن لسنا قضاة كلكن من مقنا كمواط
٫بدد على األقل ميادين ا٣بسائر الٌب ملت بببلدنا كأطامت بآماؿ الكثّبين من أبنائها 
كمولتنا من دكلة ٧بَبمة إىل كطن مشوه مثلخن ٔبراح غائرة يف كرامتو تبدأ ٕبرمانو من 

 تعليم كالصحة كا٢بماية كاألمن.النهضة كمرماف أبنائو من أبسط مقوقهم اإلنسانية يف ال
التهم الٍب ٲبكن أف توجو لعبد ا١بدار ا٤بلخلوع كثّبة كأضرارىا كآثارىا القبيحة  

مشلت كل ميادين ا٢بياة. ما معُب أف تفجر طائرة مصرية يف األجواء األمريكية كعلى 
من خّبة شباب مصر، كمن أعلى كفاءات القوات  ِّراك  كفيهم  ََِمتنها 

مث ال ينطق رئيس ا١بمهورية بكلمة كامدة، كال ٰبدد القاتل جنائيا مٌب اآلف؟!  ا٤بسلحة،
ما معُب أف يفسد مصر بكاملها كأف يصيبها ٕباالت من القحط السياسي كاالقتصادل 
كالعلمى كاألديب كا٣بلقي، كأف ٰبو٥با من دكلة رائدة إىل دكلة معاقة تعيش على ا٤بعونات 

الصيار منهم كالكبار ليعطوىا كٲبنوا عليها كيفرضوا كتنتظر األصدقاء كاألشقاء 
٪بـو  ٕشركطهم! كعندما تثور األمة عليو كٚبلعو ٯبلس بدال من السجن يف مستشفى 

 ٕبجة ا٤برض؟!
با٤بناسبة ٫بن ال ننكر عليو مقو يف العبلج، كلكن ٤باذا ال يعاًف يف مستشفى  

كة كٯبلس يف طابور االنتظار  الدمرداش أك مستشفي القصر العيُب أك مستشفي ا٣بان
كما يفعل الناس، كيدخل غرفة الطبي  فيطلبوف منو أف يشَبل القطن كالشاش 
كا٤بيكركرـك كسر٪بة ا٢بقنة كمادة التلخدير ليتذكؽ ىو كماشيتو طعم ا٤بعاناة كا٤بآسى 
كالكوارث الصحية الٌب سببوىا لشع  بكاملو سرقوا قوتو كثركتو كأذلوا كرامتو كفرطوا 

 دكره كأضاعوا ىيبتو يف احملافل الدكلية؟!يف 
األمواؿ الٌب كانت تنفق على ماشيتو يف اإلعبلـ كالصحافة كأجهزة األمن كانت  

تكفي لبناء أمدث ا٤بستشفيات كتشييد ا٤بصانع لئلنتاج كتطوير ا١بامعات كإمداث 
ف النهضة؟ ما معُب أف تبلغ عمولة أمد رؤساء ٦بلس إدارة صحيفة يومية من الصح

مليوف جنيو يف السنة، فضبل عن ا٤برت  كالبدالت، أم أف ىذا  ُٖالٌب تسمى قومية 
 ألف جنيو كل صباح ما معُب ىذا؟! ّٔالصحفي ا٤بداح يتقاضى يوميا 

ما معُب أف يكوف مرت  خريج ا١بامعة ال يزيد عن أربعمائة جنيو شهريا بينما  
مليوف جنيو سنويا ٗبعدؿ مليوف يف  ُِيتقاضى مذيع أك مقدـ برامج يف تلفزيوف النظاـ 

 مليار سنويا،؟! ُُالشهر من جهاز ٰبقق خسائر تفوؽ 
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األمواؿ الٌب هنبها ىو كماشيتو مرمت فقراء مصر كىم األغلبية السامقة من  
أبسط مقوؽ العبلج كالتعليم كمياه الشرب النقية، فكيف يتميز عليهم كىو اللص 

 الكبّب كمٌب بعد خلعو؟!
ف يتدخل جهاز أمن الدكلة السابق يف مصر لقمع أم ٧باكلة جادة لزراعة ما معُب أ 

القمح الذل يكفينا ذاتيا؟ لقد مدث ذل  فعبل كمع أكثر من بامث كأكثر من ملسسة 
علمية قامت بتجارب ناجحة كمذىلة، كاف اإلنتاج فيها أضعاؼ أضعاؼ اإلنتاج العادل 

ٌف مىٍن كاف ٰبدث ذل ..؟! ما معُب أف مث مت ٘بميدىا كما مت تشريد البامثْب، فلصا
تكتشف الدنيا كلها فساد ا٤بواد الزراعية ا٤بستوردة من إسرائيل كأهنا مسرطنة، كقد 
سببت كوارث صحية للشع  ا٤بصرل مث ال ٰباس  الوزير الذل كاف سببا فيها كال ٲبس 

 ية؟!لو طرؼ خبلؿ مكم ا٤بلخلوع؟! كىل ٲبكن أف يكوف ا٤بلخلوع شريكا يف ا٤بسلكل
رى الياز إىل إسرائيل بثلث الثمن الذل يدفعو ا٤بواطن ا٤بصرم؟!   ما معُب أف ييصىدًٌ
ما معُب أف تيٍصًدرى احملاكم ا٤بصرية مكما ببطبلف صفقة تصدير الياز إلسرائيل مث  

 ال تنفذ األمكاـ، كتستأنف ا٢بكومة، كىل ىى مكومة مصر أـ مكومة تل أبي ؟!
اإلسرائيلي عزاـ عزاـ الشع  ا٤بصرم يف سامة  ما معُب أف يهْب ا١باسوس 

القضاء كأثناء احملاكمة، كيتحدل ا٥بيئة القضائية بأنو سيطلق صرامو مهما فعلوا، مث يتم 
 ذل  فعبل كبقرار سيادل؟!

كىل لذل  معُب آخر غّب أف ملسسة الرئاسة يف آكاخر عهدىا ببساطة شديدة مل  
ت  لقيادة مصر برئاسة موظف كبّب بدرجة تكن سول ككالة تابعة لتل أبي ، أك مك

رئيس ٝبهورية؟! على أف تكوف مهمتو األساسية ٞباية الشلخصية اإلسرائيلية ميثما 
 ملت أك ارٙبلت، ٔبان  أف يكوف عبد ا١بدار ا٢بارس ا٢بامي.؟!.
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َ
 )*( (3/3اجلذاس اٌؼبصي ) حمبوّخ ػجذ

أصي  يف جسده  ٤بلخلوع(اجملتمع ا٤بصرم يف عهد عبد ا١بدار العازؿ )الرئيس ا 
السياسي ٗبجموعة من البثور ٙبولت بفعل االستمرار ك٤بدة ثبلثْب سنة إىل عيقىدو كعاىات 
شوىت ا٢بياة يف كل ميادينها كٖباصة ا٢بياة السياسية، ميث مولتها إىل سامة 

 للبلطجية تناؿ من كرامة الناس كتيتاؿ مقوقهم كتصادر مرياهتم
ا من البلعبْب، كمل يبق فيو إال النجل كماشيتو كخدمو ا٤بسرح السياسي خبل ٛبام 
 كأتباعو
اإلعبلـ العاـ كا٣باص كمعو سيد قراره كاف يتحرل إيقاع طبلة أٞبد عز كرقصة  

أنس الفقى ليلخدـ على ا٤بطلوب كيقدـ يف جسارة كقحة ٬ب  تزكير إرادة شع  
 بكاملو.
ن عن الواجهة كٰبتكر يف ظل ىذه الفوضى تتقدـ ا٤بصاٌف ا٣باصة كييي  الوط 

مفهـو ا٤بواطنة إال على منتسىب ا٢بزب الوطُب ك١بنة السياسات، كقد لعبت ملسسة 
الرئاسة كمعها أجهزة أمن الدكلة دكرا خسيسا يف إبعاد الشرفاء عن الفعل السياسي، كمل 
تكتف بإقصائهم فقط، كإ٭با عزلت كاعتقلت كسجنت كعذبت، كخلقت شركخا 

ا٤بصرية، مٌب أضحى االنتساب إىل السياسة يعُب غياب الضمّب كجراما يف الشلخصية 
كبيع الذمم كالفساد ا٣بلقى كاالجتماعي، كأغل  أىل الكفاءات كالشرفاء من أبناء 

 الوطن إما مطاردكف فيو أك مبعدكف عنو.
سقوط اجملتمعات كا٢بضارات ال يتأتى عادة إال عند ظهور ىذه الفوضى ميث  

ىلو فيلخر أىل الكفاءة كيقدـ أىل الوالء كيربز األقزاـ كيصعد ييوس د األمر ليّب أ
 ا٥ببلفيت كيسطع ٪بم من ال نور لو كال خّب فيو.

مالة االنكسار النفسي ىذه تصي  الناس بإمباط يشل اإلرادة كيشيع ركح  
العجز كاليأس كا٥بزٲبة، كالكلمة ىنا كسبلح للمقاكمة قد ٚبرج كطلقة ا٤بدفع مدكية 

رد فعل الطاغية، لكن كهنة اإلعبلـ كزبانية النظاـ سرعاف ما يتجهوف إليها التباىل ب
ليفرغوىا من ٧بتواىا كيقللوا من شأف صامبها، ككثّبا ما يلصقوف بو هتم التطرؼ أك 

                                                 
 ـَُُِ – َٕ - ِٖ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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يلحقونو بأمد التيارات ليصنف، كمن مث يتم التصرؼ معو باالعتقاؿ أك االغتياؿ ا٤بادل 
ذل  اجملاؿ باع طويل، كشهود اإلثبات ماضركف كا٤بلف  أك ا٤بعنول، كألجهزة النظاـ يف

٩بلوء بالتهم كىى مكيفة أمن دكلة عليا ككل شئ جائز ككل شئ جاىز. ا٤بستبد عادة ال 
 يتمتع بإمكانيات فذة كليس لديو "كاريزما" معينة، كإ٭با ىو ٯبد ظهورا منحنية فيمتطيها.

كاإلدارية كمٌب أقصى طموماتو   مستبدنا عبد ا١بدار ا٤بلخلوع إمكانياتو العقلية 
كانت متواضعة، ككاف ىو شلخصيا يعرؼ ذل  جيدا، كقد ٠بعت بأذٌل ٩بن كانوا 
يعرفونو كٱبالطونو كيعملوف معو، أف أقصى ما كاف يتطلع إليو أملو أف يكوف ككيبل لوزارة 

 الشباب أك سفّبا يف لندف.
١بدار العازؿ ا٢بامي مل ٧بدكدية ا٤بطامح ليست ذنبا كإف كانت عيبا، لكن عبد ا 

يكن فقط ٧بدكد ا٤بواى ، كإ٭با كاف ٲبارس سياسة التقزَل كالتأزَل ٤بصر شعبا ككطنا، 
 كمن مث فبل يعنيو أمر الوطن كال تلرقو قضاياه، ال من قري  كال من بعيد.

أستاذنا الدكتورعبد اليفارعزيز كاف عميدا لكلية الدعوة جامعة األزىر كعضوا يف  
 ، ككاف يكت  عمودا يف صحيفة الوفد ٙبت عنواف " رسالة من شيخ ٦بلس الشع

معمم إىل رئيس ا١بمهورية، ككانت أجهزة األمن قد اختارتو ضمن العلماء الذين ٰباكركف 
 شباب ا١بماعات اإلسبلمية يف ا٤بعتقبلت.

نظرة الشباب إىل ألئ  العلماء الذين يستجلبوف إيل السجن ليتحاكركا معهم   
استلخفاؼ كانتقاص، فهم يف نظرىم علماء شرطة كعلماء سلطة، كمن مث  كانت نظرة

 فلن يكوف للحقيقة مكاف فيما يقولوف.
طبيعة الدكتورعبد اليفار عزيز رٞبة هللا عليو كانت قريبة إىل النفس فهو كدكد  

كبسيط كمثقف جدا كابن بلد كما يقولوف، ذى  الرجل كألكؿ مرة ليحاكر الشباب يف 
كن بعضهم جلسوا كأداركا لو ظهورىم، كمع ذل  ٙبدث الرجل إليهم ا٤بعتقل، ل

كاستمع ٥بم كناقشهم كأقر ٥بم بكثّب من النقاط كخالفهم يف غّبىا فاستمعوا كأنصتوا 
كتفاعلوا معو، لكن أجهزة أمن الدكلة مل تكن راضية عن ىذا األسلوب ا٤بنطقي، فإما أف 

لقطيعة كالعزؿ، فقاطعوا الدكتور عبد اليفار تتحدث بلساف النظاـ كتتبُب رؤيتو، كإما ا
 كقطعوا عنو كل خطوط ا٥بواتف.
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ظل ا٥باتف شهورا معطبل كمل ٘بد نفعا كل ٧باكالت ىيئة التليفونات، كرغم عضويتو  
يف ٦بلس الشع  فقد كاف التليفوف يشتيل ساعة مث يعطل بقية األياـ، كىف يـو ما كعلى 

ف على ا٣بط من ا١بهة األخرل مكت  الرئيس، غّب العادة دؽ جرس التليفوف، ككا
ميث أبلغ د. عزيز بأنو مطلوب ٤بقابلة الرئيس كمدد لو التاريخ كالساعة كمدة اللقاء، 

 كستأتى سيارة مع مرافق تنقلو إىل قصر الرئاسة.
يف ا٤بوعد كاف كل شئ على مايراـ، التقى الدكتور عبد اليفار بالرئيس كامتد اللقاء  

دد أربعْب دقيقة إضافية، الرئيس ناقش د. عزيز يف كثّب من األمور الٌب  عن ا٤بوعد احمل
كتبها يف عموده، كيف هناية اللقاء اشتكى لو من ضيوط اإلسبلميْب كإصرارىم على 
ا٢بديث عن تطبيق الشريعة. كنصحو د. عزيز أف يعلن عن تكوين ١باف لتطبيق الشريعة 

 ح  البساط من ٙبت أرجلهم.ليتلخلص من ىذه الضيوط، كبذل  يكوف قد س
الفكرة القت صدل كاستحسانا يف نظر الرئيس ككانت رائعة، كتعج  ىو نفسو   

كيف مل ٚبطر لو على باؿ كمل ٚبطر مٌب على باؿ أكالد اؿ......... الذين معو، ككدع 
الدكتور عزيز كانتهى اللقاء كرك  الضيف سيارتو عائدا إىل بيتو، غّب أف ا٢برس على 

 لقصر طلبوا من السائق العودة مرة أخرل ألف الرئيس يريد الضيف ثانية.بوابة ا
كعند باب ا٤بكت  كاف الرئيس يف االنتظار ليقوؿ للدكتور عبد اليفار عزيز ٝبلة  

كامدة:" يا دكتورعزيز نىًسينا شيئا مهما، نسينا أمريكا، لو أمرت بتكوين ١باف لتطبيق 
بيٌب "، د. عزيز مل يعلق بيّب كلمة كامدة  الشريعة كلو صورية كانت أمريكا ٚبرب

"سبلمة بيت  من ا٣براب يا ريس" الواقعة ٠بعتها من لساف أستاذل كا٤بشرؼ على 
رسالٌب للدكتوراه د. عبد اليفار رٞبو هللا. كىى تكشف مدل العجز كاالرتعاش الذل  

 كانت تعيشو عقلية الرئيس مْب كقعت أسّبة ا٣بوؼ من األمريكاف.
مات السياسية كمسابات التوازف شئ آخر غّب الوقوع يف أسر ا٣بوؼ كا٤بواء 

 كالعجز ا٤بعي  كتسليم مفاتيح الوطن لقول خارجية مهما كانت صداقتها.
قيرب موعد احملاكمات يدفعنا أف نطرح بقية األسئلة ا٢برجة كىى أسئلة العار  

 كل ا٤بصريْب.  الذل كسي اها ا٤بلخلوع كجوىنا ٝبيعا يـو أف كاف قابعا على صدكر
ما معُب أف يبتلع الرئيس شلخصيا إىانة توجو إليو خبلؿ مشادة مع كزيرة ا٣بارجية  

اإلسرائيلية تسيب ليفُب دكف أف ينطق ببنت شفو مث يشكوىا إىل أك٤برت قائبل بأهنا 
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٘باكزت ٝبيع ا٣بطوط ا٢بمراء معى كلكُب مريص على العبلقات مع إسرائيل،! فيقوؿ 
يطوؿ عمرؾ ياريس كهللا ما نعرؼ من غّبؾ منعمل إيو"؟! ما معُب أف  لو أك٤برت "ربنا

تعلن تسييب ليفُب أهنا ستضرب غزة أثناء كجودىا معو يف القاىرة؟! ما معُب أف يقوؿ 
الرئيس ا٤بلخلوع أثناء مرب غزة للرئيس الفرنسى "ٯب  أال نسمح للمقاكمة بأف 

تكذي  من مصر؟! ما معُب أف تنتصر"! كقد ذكرىا األخّب ثبلث مرات كمل يصدر 
يػيٍلًصق ٗبصر عار بناء ا١بدار الفوالذم العازؿ ٢بصار الفلسطينيْب الشرفاء كأف تيلق 
ا٤بعابر كأف تدمر ٥بم أنفاؽ التنفس الذل ٛبثل ٥بم شرياف ا٢بياة الوميد؟! ما معُب أف 

عازر بنيامْب يبعث الرئيس برسالة ليطمئن فيها على صديقو الوزير اإلسرائيلي السابق إلي
! الرجل ؟ـُٕٔٗالذل خالف القانوف الدكىل كأمر بقتل األسرل ا٤بصريْب يف مرب 

العنيد جدا ٘باه شعبو، كاف لىْبًٌ العريكة جدا كمستجيبا للياية بالنسبة ألمريكا كإسرائيل، 
ككانت لديو قناعة أف الطريق إىل قل  أمريكا كا٢بصوؿ على كامل رضاىا البد أف ٲبر 

  .بتل أبي
مل يكن األمر ٦برد أفكار تراكده، كإ٭با كاف منهجا كثقافة لو ك٤بساعديو كلكل  

ملسسة الرئاسة، فالناس على دين ملوكهم.كمن مث فقد كاف الرجل كطْب الصلصاؿ 
يشكلونو كفق ما يريدكف، أك كا٤باء السائل يلونونو باللوف ا٤بطلوب ٥بم، كٲبؤلكف بو أم 

تبدك كاضحة من الرئيس ا٤بلخلوع ككذل  ماشيتو لكل  إناء فارغ. ركح العداء كانت
ا٘باه شريف يرفض التبعية كيتبُب استقبلؿ اإلرادة، ألف ملسسة الرئاسة مل تكن سول 
ككالة تابعة لتل أبي  أك مكت  لقيادة مصر، برئاسة موظف كبّب بدرجة رئيس ٝبهورية 

ائيلية ميثما ملت أك مهمتو األساسية ٙبقيق مصاٌف إسرائيل كٞباية الشلخصية اإلسر 
ارٙبلت كلذل  كاف ٲبثل الكنز االسَباتيجي يف نظرىم بينما ىو عند ا٤بصريْب عبد 

 ا١بدار ا٢بارس ا٢بامي.
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 )*(عُبدح اٌشئُظ ادلخٍىع.. هً َئدله رٔجه؟ 
تابعت كما تابع ا٤ببليْب غّبل أكىل جلسات ٧باكمت  يا سيادة الرئيس ا٤بلخلوع. 

هر يف ٛبارض  كأنت ٙباكؿ استدرار عطف ا٤ببليْب كما كأمسست ٗبلكة التمثيل تظ
 نصح  ٧باموؾ.

االهتامات الٌب كجهت إلي  يا سيادة الرئيس كأنكرهتا ٝبلة كتفصيبل ىى جزء من  
 مئات ا١برائم يف مق ىذا الشع  الذل أكالؾ ثقتو فلخنت أمانتو.

شنقة، كرٗبا رٗبا استطاع ٧باموؾ با٢بيل ا٣بادعة أف يبتعدكا بعنق  عن مبلو ا٤ب 
 استطاعوا برباعتهم كأالعيبهم أيضا أف يفلتوا ب  من نصوص العقاب.

كرٗبا استطاع مساعدؾ كمامل أسرارؾ زكريا عزمى أف يعدـ كل األدلة الٌب تدين  
كتدينو كخاصة أنو  ظل يداـك يف مكتب  ٤بدة أربعة أشهر بعد القبض علي  كقبل 

 القبض عليو. 
يف قوانْب البشر ال تستطيع مبلمقت  ٤با فيها من  كرٗبا كانت قصور النصوص 

خلل؛ ألهنا يف هناية األمر فكر بشرل ٱبضع مهما ٠با كارتقى لعوامل الزماف كا٤بكاف، 
كمن مث فهو ٰبمل بالضركرة طابع األرض، كطابع األرض ىو العجز كالنقص كاحملدكدية، 

ليت دقتها لن ٙبيط بكل كمن مث فهيئة احملكمة الٌب تستعرض جرائم  كفسادؾ مهما ب
ذنوب  كجرائم ، فهل تَبؾ لقلب  العناف ليفضى بأسرار جناياتو لرب  قبل أف تيرب 
مشس العمر كتنفد أنفاس ا٢بياة..؟ ىل سيعود إلي  ضمّب فطرت  ليذكرؾ ٗبوقف 
ينتظرؾ يف ٧باكمة قاضيها مكم عدؿ كصحائف ا١بنايات فيها ليست ملفقة أك مزكرة  

ز أمن دكلت  كمزب  الوطُب، فهل أعددت العدة لذل  كما كاف يفعل جها
 ا٤بوقف...؟ أـ أن  كأبناؤؾ كماشيت  مل تستوعبوا الدرس بعد.

ستنتهى قطعا، كمٌب لو  -ركإف أطلقوا عليها ٧باكمة العص-٧باكمة اليـو  
ماكموؾ ٗبا تستحق كٗبا أنت أىلو فسينتهى عقااها إما با٤بوت أك بانقضاء ا٤بدة أم 

 أقرب؟األجلْب 

                                                 
 ـ َُُِ – َٖ - َْ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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لكن ماذا ستقوؿ لرب  غدا عندما يقف مبليْب من الفقراء كاألرامل كاأليتاـ  
كمرضى ا٤بواد ا٤بسرطنة كالفشل الكلول كالتهاب الكبد كمبليْب الضحايا اآلخرين من 
شع  مصر ٩بن ال ٯبدكف ٥بم مأكل ترتفع أصواهتم منادية: "يامن ال يزكؿ ملكو اقتص 

 ؿ ملكو،لنا ٩بن نزعت ا٤بل  منو فزا
فماذا ستفعل كماذا ستقوؿ....؟ كىل ستنكر ا١برائم أيضا ٝبلة كتفصيبل كما  

٧ببس اليد يا أبا عبلء ٱبتلف عن ٧ببس  يف  ؟فعلت باألمس؟ أـ أف ذنب  يل٤ب ...
 شـر الشيخ أك يف مستشفى القاىرة الكربل.

لكرباء كما احملبس ىناؾ ملبد ببل هناية كال موت فيو، كىو ليس ٧ببسا يدلل فيو ا 
احملبس ىناؾ تضيق فيو أنفاس اجملرمْب،كيتواىل عذااهم   ٰبدث ل  كألبنائ  كماشيت .

ببل توقف،كيتمنوف ا٤بوت فبل ٯبدكنو، كإف كنت ال تعرفو فنذكرؾ بو مٌب ال ٚبدع يف 
 ا٢بياة مرتْب:

مرة ىنا بزىو السلطاف الذل نزع من ، كأالعي  ىيئة الدفاع الٌب تتوىل أمرؾ  
 ؟ كمرة أخرل بنسياف اآلخرة كغياب ا٤بصّبا٤بشلـك عن كعي  كذاكرت .اآلف
كىناؾ يا أبا عبلء ال دفاع يتبلع  كال تقارير تػيزىك ر كال ثيرات يف نصوص القانوف  

 يفلت اها اجملرموف من العقاب.
قرأ إف كنت تقرأ، كإال فليقرأ ل  كلدؾ ٝباؿ الذل ظهرت عليو ظاىرة استشعار ا 

يف ا٤بصحف آيات تتلى تقوؿ: )ًإف  ،فظهر يف ٧ببسو ٰبمل مصحفا. جأةالتدين ف
اًلديكفى  ن مى خى اًب جىهى هيٍم كىىيٍم ًفيًو ميٍبًلسيوفى  .اٍلميٍجرًًمْبى يف عىذى كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم   .الى يػيفىتػ ري عىنػٍ

انيوا ىيمي الظ اًلًمْبى  نى  .كىلىًكٍن كى لىقىٍد  .ا رىب  ى قىاؿى ًإن كيٍم مىاًكثيوفى كىنىادىٍكا يىا مىاًل ي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ
نىاكيٍم بًا٢بٍىقًٌ كىلىًكن  أىٍكثػىرىكيٍم لًٍلحىقًٌ كىارًىيوفى  ـٍ أىبٍػرىميوا أىٍمرنا فىًإن ا ميرٍبًميوفى  .ًجئػٍ ـٍ ٰبىٍسىبيوفى أىن ا الى  .أى أى

ٍيًهٍم يىٍكتيبي  أٛبُب أف تتلى على  .(َٖ-ٕٓ)الزخرؼ وفى( نىٍسمىعي ًسر ىيٍم كى٪بىٍوىاىيٍم بػىلىى كىريسيلينىا لىدى
مسامع ، فلعلها تعيد إلي  ضمّبؾ اليائ  فتتذكر رب  كتتوب إليو كترد على األقل 
أمواؿ ا٤بصريْب الٌب هنبتها كىربتها، كلعل ذل  ٱبفف عن  ذؿ ا٤بوقف ىناؾ كيعفي  

 .من بعض التبعات، لكن ذل  كلو مرىوف بتوبت  قبل أف تلف  أكفاف الرميل
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 (*) (1/2ألثىح اٌغُبعُخ ثني اٌؼشة وثالد ادلالَى )ا
 :الرئٌس والتصالح مع الذات

* ال يعرؼ قيمة األمن يف البلد إال مىن تعرضوا للكوارث الطبيعية، أك لكوارث 
ا٢بركب أك من اختلفوا مع ا٢باكم يف ببلد العرب األجاكيد فعاشوا كراء الشمس إما يف 

 مطركدين من ببلدىم كميفز ًعْب.ظلمات السجوف، أك مشردين ك 
كال يعرؼ قيمة العافية يف البدف إال من عانوا من ا٤برض كمل ٯبدكا إىل االستشفاء  

سبيبل، أك كجدكا كمل يكن لديهم القدرة على دفع تكاليف العبلج ففقدكا بعض مظاىر 
 العافية.
من أصابتهم كال يعرؼ قيمة االستيناء ٗبا عنده من القوت كلو ليـو كامد، إال  

 ا١بوائح كنالت من كرامتهم ا٢باجة فاضطركا لسلاؿ الناس.
من ىنا ندرؾ نفاسة معُب قولو صلى هللا عليو كسلم "من أصبح منكم آمنا يف  

 سربو، معاىف يف جسده، عنده قوت يومو، فكأ٭با ميزت لو الدنيا ٕبذافّبىا "
يف معناه رفيع يف مستواه،  كألىل الوجداف كالذكؽ ىف ىذا ا٢بقل ا٤بعرىف كبلـ ٝبيل 

مْب يتأملو ا٤برء كيفكر فيو ينقلو إىل عامل من الطمأنينة كالسعادة، كينتشل النفس من 
أكماؿ مادهتا كغرائزىا إىل عامل من ا١بماؿ األعلى ٯبعل اإلنساف يعيش فوؽ ا٢بياة ال 

فتحت  فيها، فتشعر أف بعض رياح ا١بنة ىبت علي  بنسيمها األخاذ، كأف نافذة منها
ل  لتطل من خبل٥با على أىل النعيم الذين استجابت األقدار لكل أمانيهم كأمبلمهم، 
فانتقلوا بقلواهم كأركامهم كأنفسهم من ىنا إىل ىناؾ، كإف كانوا ال يزالوف معنا، كملكوا  

 كل أسباب السعادة، كإف خلت أيديهم من متاع الدنيا الرخيص.
النفس مْب تئوب إىل راها كتعيش يف كنف كبلـ ىلالء السادة يعرب عن مكنوف   

رعايتو كمبو، كتستيُب بو سبحانو عمن سواه، فتتحوؿ من نفس مطمئنة إىل نفس راضية 
 مرضية.

                                                 
 ـَُُِ – َْ - ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كرٗبا كاف ىذا اإلمساس ىو الذل دفع رجبل يف مجم إبراىيم بن أدىم ليقوؿ  
ها ا٤بلوؾ كىو يتناكؿ ٦برد كسرة خبز مبللة ببعض مياه دجلة: "٫بن يف نعمة لو عًلم

 كأبناء ا٤بلوؾ ١بالدكنا عليها بالسيوؼ".
كلمات الرجل الكبّب تعُب أنو يعيش متصا٢با مع نفسو فبل تتعلق بعنقو مظامل   
كمْب يعيش ا٤برء كعنقو خالية من ا٤بظامل، كمالو مبلؿ كلو كاف قليبل،إال أنو من  ، ا٤ببليْب

 كد ٲبينو، كبعرؽ جبينو قد اكتسبو.
 من الصفاء النفسى كرامة الباؿ فأنت يف ا١بنة إذف. كمْب تعيش ٕبالة 
 ىذه مقدمة أسوقها ٛبهيدا للحديث عن ٭بوذجْب ٨بتلفْب كمتناقضْب كل التناقض 
النموذج األكؿ متصاٌف مع نفسو كمع الوجود من مولو، بينما النموذج النقيض يف  

 خصومة مع نفسو كمع كل شئ مولو.
اض بقسمة هللا لو يف األزؿ، يستشعر أنو قد النموذج األكؿ متصاٌف مع نفسو ر  

أدل رسالتو كمن مث فهو يعيش مياة العز كلو كالطمأنينة كلها، كيستعد جاىدا يف الطاعة 
 لربو رغبة يف عفوه كنيل رضاه، كٛبهيدا للقائو كاستعدادا لنيل ميفرتو كرضوانو.

فيها، فرغبتو يف ىذا النموذج أدرؾ سر ا٢بياة كقرر أف يتعامل معها بقدر قراره  
نعيمها ٧بدكدة كجل سعيو للدار اآلخرة، فهناؾ تكتمل فيها آمالو كتتحقق فيها أمانيو 

 بنعيم ال انقطاع لو كخلود ال فناء فيو كسعادة الشقاء معها.
ىذا النموذج التقيت بو على مدل ٟبسة أعواـ يف كل عاـ مرة كال زلت ألتقى بو   

 كل عاـ.كلما ذىبت يف زيارة ٤باليزيا يف  
ىو من أصوؿ عربية عريقة األصل، كاشتهر أىلو بأهنم أىل علم كثقافة، كمن مث  

 فلم ٰبمل تكوينو جينات االستبداد كالطيياف كما ىى عادة بعض ا٢بكاـ العرب.
ٰبظى ٕب  الناس لدرجة أنو كاف يفوز يف االنتلخابات بنسبة تفوؽ عالية بعيدا عن  

افة أصوات ا٤بوتى الذين فارقوا ا٢بياة منذ نصف قرف  التزكير كالتضليل كالتدليس، كإض
 كما يفعل بعض القادة يف ببلد العرب األجاكيد.

خبلؿ مسّبتو السياسية توىل العديد من ا٤بناص  الكربل بدأت بوزارة ٗبجلس  
الوزراء، مث توىل كزارة التعليم مث الداخلية مث الدفاع مث كزارة ا٣بارجية مث نائبا لرئيس 
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كاستقاؿ كاعتزؿ ا٢بياة السياسية يف ـ ََِّمث توىل رئاسة الوزراء يف سنة  الوزراء
 ـ.ََِٗ
قدـ الكثّب لوطنو كال زاؿ يقدـ كلكنو مل ٲبن على بلده ٗبا قدـ، مل يتحدث عن  

بطولة كال عن ضربة معلم، كال عن الضربة األكىل كال عن الضربة القاضية كما ٲبن مبارؾ 
 بطولتو. بل يستشعر دائما أف لوطنو ك٤بواطنيو فضبل عليو.على شعبو كيذكرنا دائما ب

أذكر أنو منذ ثبلث سنوات استضافُب كآخرين معى يف مسكنو، ككاف ا٤بسكن ىو 
 مقر إقامة رئيس الوزراء عندىم.

بعد الفراغ من صبلة العشاء يف ا٤بسجد ا٤بلحق ببيت الرئيس ٗببُب مقر ٦بلس 
 لطعاـ لتناكؿ العشاء.الوزراء دعانا لبلنتقاؿ إىل صالة ا

قلت لو يومها ك٫بن على مائدة العشاء يا دكلة الرئيس: ل  بصمات ٝبيلة على 
 أرض ماليزيا، لكن ٠باء ماليزيا ٚبلو من بصمات  فلماذا....؟

قاؿ الرجل متعجبا كمستفهما كيف ذل ؟ قلت لو: ٫بن يف اسَباليا جالية صيّبة، 
للقرآف الكرَل بينما ال توجد يف ماليزيا إذاعة كقد استطعنا بفضل هللا أف ننشئ إذاعة 

 للقرآف الكرَل علما أف ماليزيا بلد يفلخر كيعتز اها كل مسلم يف العامل.
أجابُب السيد النظيف كما يسميو أىل ا٤ببليو التلفزيوف يف ماليزيا يقدـ الكثّب من 

ال يكفى، البد  الربامج اإلسبلمية كا٤بتصلة بالقرآف الكرَل. قلت لو: ال يا سيدل ىذا
من إذاعة خاصة للقرآف الكرَل،كلتكن ىذه بصمت  يف ٠باء ماليزيا، ك٫بن يف اسَباليا 
على استعداد أف ٭بدكم ٖببلصة ٘بربتنا كأف نقدـ لكم ما نستطيعو كما لدينا من برامج 

 كخربات كإمكانات.
 شكرٌل الرجل كمل يىًعٍد بشئ

ا ككنا على موعد مع الرجل يف بيتو، ك٫بن كيف العاـ الذل يليو كنت يف زيارة ٤باليزي
يف الطريق إىل بيت السيد النظيف ٠بعت من راديو السيارة الٌب تنقلنا أذاف العشاء 
بصوت مل أ٠بع لنظّب لو من قبل يف ٝبالو كأدائو كتأثّبه، كسألت السائق ىل ىذا اآلذاف 

 صادر من راديو أـ ىو تسجيل؟
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( I CAM FMة بالقرآف الكرَل ا٠بها )قاؿ السائق: ىذه إذاعة جديدة خاص 
 يشرؼ عليها توف عبد هللا بدكل شلخصيا.

ـ كنا يف َُُِ-ْ-ُُكيف األسبوع قبل ا٤باضى كٙبديدان مساء األمد ا٤بوافق  
 زيارة لرئيس الوزراء السابق عبد هللا أٞبد بدكل.

 بيت الرجل ٝبع مشدا من أرباب القلوب كاف على رأسهم عدد من العارفْب باهلل 
منهم العبلمة ٠بامة السيد الشيخ عمر ا١بيبلٌل ككذل  ٠بامة السيد الشيخ عفيف 
ا١بيبلٌل ك٠بامة الدكتور عبد اإللو العرفج كىو من أنبو البامثْب الشباب يف ا٤بملكة 

 العربية السعودية.
اللقاء كاف داخل مسجد البيت ا١بديد كالذل أىدتو لو الدكلة بعد أف اكتشفوا أف  
ال ٲبل  بيتا كال مٌب شقة يف العاصمة، كبعد صبلة ا٤بيرب كالعشاء ضم اجمللس رئيسهم 

عددا من الشلخصيات السياسية كالعلمية كبعد ٧باكرات كمناقشات عن اإلسبلمفوبيا يف 
أمريكا كأكركبا انتقلنا من ا٤بسجد إىل مأدبة عشاء أعددهتا صامبة البيت مـر الرئيس 

 لضيوفو.
 على الطعاـ بنفسها تكرٲبا للعلماء الضيوؼ. سيدة البيت كانت تشرؼ 
كبار الشلخصيات ا٤باليزية تسلم على الرجل كتقبل يديو، كفقراؤىم يودكنو كيلتقوف   

بو، كالرجل يباد٥بم مبا ٕب  كيتصرؼ معهم بعطف غري  كعجي ، يقَبب أمدىم من 
ؿ إف شاء أذنو كيفضى لو بسره كماجتو فّببت على كتفو ٕبنو األبوة كيبتسم لو كيقو 

 هللا.
ٯبلس طال  ا٢باجة على طاكلة طعاـ قريبة منا فإذا جاء كقت الطعاـ رأينا رئيس  

الوزراء يقـو من مكانو كٱبتار بنفسو أنواعا من الطعاـ كيقدمها إىل صامبنا طال  
 ا٢باجة، كينصحو أف ٯبراها.

ضى السيد عبد هللا بدكل ٘باكز السبعْب من عمره كيعيش اآلف مالة من الر  
كالتصاٌف مع الذات مليئة بالسكينة كا٥بدكء النفسى كرامة الباؿ، كرباط من التواصل 

 الركمي ٯبمع بْب الرجل كبْب الناس بشكل غري  كعجي .
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عدت من اللقاء كأنا أردد: كم ىى ٝبيلة كمبهرة كمبهجة تل  ا٢بياة ا٤بملوءة  
 نة كرامة باؿ.باإلٲباف كما يضفيو ىذا اإلٲباف كيسكبو يف النفس من سكي

مث تساءلت مزينا كمتحسرا: كم كنا ٫بن العرب كال زلنا يف ماجة إىل ماكم يكوف  
قد ترؾ ا٤بكاف بإرادتو غّب ٨بلوع أك مقلوع أك ميضوب عليو، كغّب مأسوؼ على ذىابو، 
كمل هتتف مبليْب ا٢بناجر مطالبة برميلو يف نفس كامد الشع  يريد إسقاط 

 ة النظاـ.النظاـ،الشع  يريد ٧باكم
كم كنا يف ماجة إىل أبوة سياسية ٨بضرمة اعتزلت ا٢بياة السياسية كجلست ترشد   

كتوجو، يطل  ا١بميع كدىا، كتستقبل أبناءىا كىى تشعر يف اللقاء ٕبرارة مبهم ٥با 
كتقديرىم ٤بكانتها كما قدمتو للوطن، ك٫بن نقبل عليها كأمضاننا مفتومة بشوؽ إليها 

ٍم كالديو، نضع قػيٍبلةن على جبه تها كيديها الطاىرتْب النظيفتْب كما يػيقىبًٌل كل ابن بار يىدى
 كتسبقنا أيدينا تلتف مو٥بم فرمة اهم ك٧بتضنة ٥بم كمعها قلوبنا كأركامنا.

كم كنا يف ماجة إىل أبوة سياسية ٪بلس إليها فنستشعر معها باألنس ال با٣بوؼ    
خربة السنْب، بدال من اإلمساس بأننا أماـ كما يفعل أىل ا٤ببليو، كباألبوة كاألستاذية ك 

فرعوف يفرض إرادتو كٱبرج لسانو كألسنة أجهزتو الطويلة كيقوؿ لؤلمة كلها ما أريكم إال 
 ما أرل.
تذكرت النموذج ا٤بلختلف كالنقيض للصورة األكىل كتساءلت:كم تساكل ا٢بياة  

 مْب ٛبتلئ بالقلق كا٣بوؼ كمبليْب ا٤بظامل.
٤بليارات ا٤بسركقة كا٤بهربة إذا عرضت أصحااها لسوء ا٣باٛبة ككم تساكل تل  ا 

كسوء ا٤بنقل  كا٤بآب فتذيقهم الذؿ بعد عز، كا٥بواف بعد أف كاف ٥بم األمر كمدىم، 
ىم  ك٘بعل الفضائح تبلمقهم لدرجة أف ترفضهم كتلفظهم ا٤بستشفيات كالسجوف. كيػيعىّبًٌ

ا٢برامية كصلوا، ا٢برامية كصلوا،  نزالء السجن بزفة الفضيحة كىم يهتفوف قائلْب "
 السجن يريد ترميل النظاـ.

ال أعرؼ بالضبط ٤باذا يصر أغل  مكاـ العرب ٙبديدا على الفضائح يف أخريات  
مياهتم السياسية، فبل ٱبرج أمدىم من ا٢بكم إال مقتوال أك ٨بلوعا أك مقلوعا تبلمقو 

ّب هتتف بسقوطهم كتطل  منهم اللعنات كاالهتامات كآالؼ الفضائح، كمبليْب ا١بماى
 أف يييبوا عن عيوهنا كأف يتوارٍكا عن األنظار بأشكا٥بم القبيحة.
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 فهل منعتهم ا٤بليارات ا٤بهربة من الفضائح؟ كىل ٞبتهم من ا٤بطاردة القانونية؟ 
 كىل نفعهم أىلوىم كأبناؤىم الذين سرقوا الببلد كأكثركا فيها الفساد؟

)لن  إ٥بي ال نقض فيو كال معق  عليو: سدىا مكماإلجابة معركفة ككاضحة كٯب 
اًلديكفى(  هيٍم أىٍموىا٥بييٍم كىال أىٍكالديىيٍم ًمنى اّللً  شىٍيئنا أيكلٰىًئ ى أىٍصحىابي الن اًر ىيٍم ًفيهىا خى تػيٍيًِبى عىنػٍ

 .(ُٕ)اجملادلة: 
عقابو لقد علمنا ديننا أف الظلم ظلمات يـو القيامة، كالبد للظامل أف يتجرع بعض  

ىنا عقوبة معجلة،كأف يتجرع مرارة العار كا٣بزم ىنا يف الدنيا قبل اآلخرة، مٌب ال 
تكوف فتنة كيتشك  الناس يف عدالة السماء، مث لينفذ القانوف على األرض، كليعود 
ميزاف ا٢بياة إىل االستقامة كاالعتداؿ، كمن سنن هللا يف ىذا الشأف أف ٯبعل من كربياء 

ببا مباشرا يقطع كل عذر، كيدفعو كأعوانو كماشيتو دفعا إىل سامة الظامل كغبائو س
العدالة يف ىذه الدنيا بعد أف تكوف السماء قد قالت كلمتها فيهم كنطقت ٕبكم ا٢بكم 

ًٍل ى لىوي ًمنى اّللً  شىٍيئنا أيكلٰىًئ ى ال ًذينى ملٍى يي  نىتىوي فػىلىٍن ٛبى رًًد اّلل ي أىٍف العدؿ سبحانو )كىمىٍن ييرًًد اّلل ي ًفتػٍ
نٍػيىا ًخٍزمه كى٥بىيٍم يف اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيمه(  .(ُْ)ا٤بائدة:  ييطىهًٌرى قػيليوبػىهيٍم ٥بىيٍم يف الد 



286 

 

 )*( (2/2األثىح اٌغُبعُخ ثني اٌؼشة وثالد ادلالَى )
 :الرئٌس والخصومة مع كل شئ

ف النظم كالقوانْب تطارد نعرؼ أنو ال ٱبلو ٦بتمع يف األرض كلها من ا١برائم، غّب أ
 اجملرمْب كٙباكؿ أف تقلص من كجودىم، كتطور كسائلها كىى تكافح إجرامهم.

أم ا أف يتحوؿ نظاـ بالكامل إىل لصوص يسرقوف أمواؿ الشع  كيبددكهنا،  
كيسطوف على أرزاؽ الناس كيأكلوهنا، كٰبولوف ثركة الوطن كلو ليمؤلكا اها خزائنهم يف 

ا على مدار التاريخ.ا٣بارج فتل  سرقا  ت مل ٙبدث أبدن
كعندما تسرؽ ماؿ غّبؾ فأنت ٦برد لص، لكن عندما تلٛبن على أرزاؽ شع  مث  

 تأكلو فأنت مرامى من نوع خطّب.
كعندما تطال  بتأمْب ٜبانْب مليونا من البشر مث تظلمهم فتلخيفهم كتتجسس  

 عليهم فأنت طاغية من نوع خسيس.
م بيتا يسكنو، كتعد لكل طفل من أطفا٥بم مكانا يف كبدال من أف تعد لكل منه 

مدرسة يتعلم فيها، كلكل خريج من أبنائهم عمبل شريفا يينيو عن ا٤بيامرات ا٤بميتة 
كالقاتلة الٌب يضطر إليها يف ا٥بجرة ٕبثا عن عمل يينيو عن مد اليدين، كتعد لكل فتاة 

ارس مقها يف األمومة، كتعد مسكنا صيّبا تتسَب فيو مع ابن ا٢ببلؿ لتكوًٌف أسرة كٛب
لكل مريض منهم سريرا يف مستشفى ليعاًف فيو،بدال من أف تفعل ذل  كلو تستجل  
٥بم النباتات ا٤بسرطنة كالدـ ا٤بلوث كتتآمر على ثركهتم فتسرقها كعلى مصادر أرزاقهم 
فتبيعها كبعقود مشبوىة كباطلة، كٙبو٥بم إىل عاطلْب متسولْب كمشردين يف ا٤بقابر 

العشوائيات، بينما أنت كأكالدؾ كماشيت  تستأثركف بكل مصادر الثركة يف البلد ك 
كتقوموف بتهريبها، كتسجن كتعذب كل معَبض، مْب تفعل ذل  فأنت قد ٘بردت من  
كل معُب ٲبت لئلنسانية بصلة، كلست منا كال ٫بن من ، لست من أىلنا كال من مينا، 

عدك، كلكن من نوع غري ، يأكل كال يشبع، كال من بُب جلدتنا، كإ٭با أنت فرعوف، ك 
كيسرؽ كال يشعر بذن  أك تأني  لضمّب، كيرل الضحايا من أبناء شعبو يف ضن  كال 
 ٰبرؾ ساكنا، كيتصرؼ ككأنو سادل يتلذذ بإيذاء اآلخرين فيسعد كيسلخر كيستظرؼ.

                                                 
 ـَُُِ – َْ - ِٖ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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 مصر العامرة بلد العجائ ، مو٥با ا٤بلخلوع فتحولت يف عهده إىل مزرعة خاصة لو 
ك٢باشيتو. مصر ىذه لبعض الكبار فيها كىم قلة قليلة قصور مشيدة تفوؽ مد ا٣بياؿ، 
يف تل  القصور مدائق ذات اهجة ٘بتمع فيها كل كركد العامل،كاها مبلع  للتنس، كاها 
ٞبامات للسبامة تصلح إلقامة األك٤ببياد، كاها أيضا مطارات خاصة كطائرات جاىزة 

 عْب رأت كال أذف ٠بعت، كمن ا٣بدـ كا٢بشم كا٢براسات ألىل الوجاىات، كفيها ٩با ال
 أشكاؿ كألواف.

السادة الكبار الذين سرقوا مصر العظيمة ٗبعرفة ا٤بلخلوع كيف عهده، كسرقوا  
ا٤بصريْب اليبلبة مل يقنعوا بقصورىم ا٤بشيدة ىنا، كإ٭با اشَبكا أيضا يف لندف، كعلى 

ز بالواليات ا٤بتحدة األمريكية، كمن مث فقد شواطئ الريفّبا يف فرنسا، كىف بيفّبىل ىيل
مؤلكا خزائن اليرب كتفوقوا على أمراء البَبكؿ كأمراء ا٢برب يف ٚبزين الذى  كاقتناء 

 التحف الثمينة كشراء أغلى القصور.
كيف احملركسة أيضا بضعة مبليْب من البشر شيبوا على األموات فشاركوىم سكُب  

كمثلهم أك يزيد بضعة مبليْب من األطفاؿ يسموف بأطفاؿ  ا٤بقابر؛ ألهنم ال ٯبدكف مأكل،
الشوارع، أيضا ال ٯبدكف أىبل كال مأكل، كبضعة مبليْب يعيشوف يف العشوائيات 
)كالعشوائيات ٤بن ال يعرفها كقاكم هللا شرىا ىي عشش من الصفيح القدَل ليس فيها 

ا٤بعاش منذ زمن،  ماء كال كهرباء كال ٦بارل( كىذا الصفيح أدل دكره كأميل على
ككضعت عليو األياـ قبلة الوداع فلخرمتو خرما كجعلتو كيرباؿ مفتوؽ العيوف فبل ينقى 
دقيقا كال ٲبس  ماء، كمن مث فا٤بستيطى بو عرياف، ألف موائطو ال تسَب كال تقى مرا 
كال بردا، باختصار شديد كبدكف كجع قل  ىذه العشوائيات ال تصلح أبدا لسكُب 

ش فيها نوع من العقوبة، كالسجن مقارنة اها جنة، ألهنا عقوبة تصل إىل البشر، كالعي
درجة اإلعداـ ا٤بيلظ ميث ا٤برء فيها يعدـ يف كل يـو مرة كىو على قيد ا٢بياة، يتحرؾ 

 كيذى  كٯبئ.
ا٤ببليْب الذين يسكنوف ا٤بقابر كمثلهم من يعيشوف يف الشوارع كالعشوائيات  

م أرزاقهم قبل أف يأتوا إىل ىذا الوجود، غّب أف ا٤بلخلوع بالتأكيد خلقهم هللا كخلق ٥ب
الذل  يضيط البعض على مصر إلعفائو من العقوبة، إئتمن على تل  األرزاؽ فنهبها 
 كسرقها، كمو٥با إىل رصيد يف خزائن الدكؿ الكربل بعيدا عن عيوف ا٢بساد كا٢باقدين.
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لت: يبدك أف الضربة د. مناؿ عثماف كانت إمدل ا٤بعلقات على مقاؿ سابق قا 
كٲبىيٌن اها علينا كيذكرنا دائما اها، يبدك أهنا   ّٕا١بوية األكىل الٌب قاـ اها مبارؾ يف مرب 

 كانت ضربة يف قل  مصر كليست يف إسرائيل.
شواىد أفعاؿ الرجل تلكد صحة ىذا القوؿ ٗبا فعلو يف مصر من فساد كسرقات  

كاإلصرار على تصدير الياز إلسرائيل  كسل  كهن ، كما فعلو إلسرائيل ىو كنظامو،
بثلث الثمن الذل يدفعو ا٤بواطن ا٤بصرل رغم األمكاـ القضائية الٌب صدرت ببطبلف 
ىذا األمر،كل ذل  ٯبعلنا نوقن أف الرجل إف كاف قد ساىم يف أكؿ طلعة جوية يف 
رم، مرب اكتوبر فقد كىف رى عنها لصاٌف إسرائيل بارتكاب جنايات يف مق الشع  ا٤بص

كإف كاف قد كجو ضربة كامدة إلسرائيل فقد كجو بعدىا آالؼ الضربات لقل  الشع  
ا٤بصرل، كٙبوؿ من ماكم ٤بصر ليكوف ىو ا٤بلخزكف االسَباتيجى إلسرائيل كما صرح 
بذل  قادهتا لدرجة أف ماخامات إسرائيل كانوا يدعوف لو عندما مرض كيصلوف من 

 أجلو.
اير أف مصر أمة مكينة كمليئة بالرجاؿ الشرفاء، ين ِٓكلقد أثبتت أمداث ثورة  

كىي غنية بثركاهتا البشرية أكال، كمواى  شعبها كٗبواردىا كثقافة أبنائها كرصيدىا 
ا٢بضارل ثانيا كمن مث فهي ال تعاٌل أزمات اقتصادية بقدر ما تعاٌل من أزمات يف رؤكس 

ق ا٤بشكبلت كلها على كضمائر النظاـ كأخبلقو، إف كانت لو أخبلؽ، كمن مث فتعلي
مشاعة زيادة السكاف كضركرة ٙبديد النسل كما كاف يدعى النظاـ كأجهزتو كبلـ ال معُب 
لو؛ ألف يف مصر من الثراء كالثركة ما يكفيها كيسد ماجتها كيينيها عن ا٤بعونات ا٤بذلة، 

٤بطلوب كلو مسبنا ا٤بليارات ا٤بسركقة كا٤بهربة لعلمنا كم ىى غنية أـ الدنيا فعبل، كا
ا٢بقيقى ىو ٙبديد النشل كمعاقبة لصوص ا٤بليارات الذين تفتح ٥بم خزائن البنوؾ مث 

 يهربوف بقدرة ظامل متنفذ مل نكن نعرؼ من ىو؟ كعرفناه اآلف.
مرت تل  الوقائع بصورىا القبيحة كالفضيحة يف ذاكرتى، مث دارت خواطر أخرل  

 شائهة كا٤بشوىة.يف رأسى ذكرتُب بالنموذج النقيض ٥بذه الصور ال
النموذج النقيض كاف صورة للشرؼ كنظافة اليد كطهارة السلوؾ كا٣بلق، إنو  

السيد النظيف اللطيف عبد هللا بدكل رئيس كزراء ماليزيا السابق الذل ترؾ رئاسة 
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الوزراء بإرادتو، بينما مبارؾ خرج ٜبانوف مليونا من البشر يهتفوف بسقوطو كمع ذل  ظل 
 إىل آخر ٢بظة.متمسكا بالكرسي 

ىذا يعيش مالة من الصفاء النفسي كالتصاٌف مع الذات، بينما اآلخر يعيش مالة  
 من الشقاء كالتمزؽ كالومل كٖباصة مع آخر العمر.

ىذا سَبه هللا فلخرج كلديو رصيد من م  أغل  ا١بماىّب، بينما اآلخر كانت  
األمة طواؿ سنوات مكمو،  فضائحو مدكية مابْب سرقات كاستبداد كمظامل كتزكير إلرادة

ك٧باكم عسكرية كقوانْب الطوارئ فلم ٰبكم يوما كامدا بقانوف عادم، ككاف قد دخل 
ا٢بياة السياسية باعتبار أنو من أبطاؿ مرب اكتوبر بينما قد مت خلعو كقلعو من ا٢بياة 

 السياسية لصا سرؽ كل أمواؿ شعبو يف أكرب عملية ٚبري  لوطن كشع  بأكملو.
 بدكل أكرمتو بلده كأمتو فلم يكن ٲبل  بيتا فبنت لو الدكلة بعدما ترؾ عبد هللا 

ا٢بكم قصرا مشيدا، بينما اآلخر اغتص  بعض القصور أثناء مكمو، كأرغم أصحااها 
 على بيعها بأرخص األسعار كأٖبسها كدفع ٜبنها من أمواؿ الشع  الفقّب.

فة كا٥بدكء كسكينة النفس ىذا ٘بلس معو فتحس أن  أماـ أب ماٌل ٩بلوء بالعاط 
كرامة الفلاد ا٤بمزكجة بتجارب السنْب كخربة األياـ، فتشعر أن  أماـ منجم من الرشد 
كا٢بكمة كالرصيد الثقايف كا٢بضارم، بينما اآلخر كاف ٲبثل الكنز االسَباتيجى ال لبلده 

 كإ٭با إلسرائيل كما صرح قادهتا بذل .
نفس كىدكء الركح كسبلمة القل ، بينما عبد هللا بدكل تراه فتشعر بسكينة ال 

مبارؾ تراه فتشعر باليض  لكثرة ما هن  من ماؿ، كما ارتك  من جرائم، كما عذب 
من بشر، كما أىاف من أبناء شعبو، كما فرط يف كرامة كطن كاف يف مقدمة أمم األرض 

٤بعونات رقيا كمضارة، فجعلو كطنا متسوال عالة على غّبه يرىن إرادتو نظّب مفنة من ا
 تصور شعبو ككأنو ٦بموعة من الشحاذين.

ىذا قد ارتقى ببلده كطورىا كارتفع اها لتكوف يف مقدمة دكؿ النمور اآلسيوية  
كجعلها منافسا مضاريا كاقتصاديا بارعا، بينما اآلخر ىبط ببلده كبشعبو كأىاف كرامة 

 مواطنيو مٌب كرىو الوطن بشرا كأرضا ك٠باء كمجرا كشجرا.
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بو شعبو فيمشى غّب خائف من شئ،بينما اآلخر يَببص بو ٜبانوف مليونا  ىذا ٰب 
 كلهم يريد منو القصاص العادؿ.

ىذا أبناؤه ٲبارسوف مياهتم كمواطنْب عاديْب شرفاء أمرارا، بينما اآلخر أبناؤه  
كأقاربو كماشيتو كلهم متهموف قيد ا٢ببس يف قضايا قتل كإفساد للحياة السياسية 

 كتربح غّب مشركع كاستيبلؿ للنفوذ كالسلطة. كاختبلس أمواؿ
ىذا يعيش آمنا يف سربو معاىفن يف بدنو عنده قوت يومو كلديو من القناعة ما يينيو  

كيزيده كيرفع قدره، بينما اآلخر غّب آمن يف سربو فقد سرؽ كل أمواؿ الشع  كأكل  
ه كماشيتو كل أرزاؽ الفقراء كموؿ كل مليارات الوطن يف مساب خاص لو كألكالد

كأىل مظوتو، فهو ليس آمنا يف سربو، فقد امتؤلت السجوف بسربو كاستقبلوا يف ليماف 
طره يذكقوف كلكس ا٤بذلة كا٤بهانة جزاء ما اقَبفوه كليجربوا بعض ما أذاقوه ألبرياء جملرد 

 أف خالفوىم الرأل كمل يرتضوا ألنفسهم أف يكونوا يف الركاب مع القطيع.
يكن ٲبل  شقة أكبيتا فقد فوجئ مهاتّب ٧بمد عندما كاف رئيسا  عبد هللا بدكل مل 

للوزراء كرئيسا للحزب بأف نائبو الذل توىل كزارة التعليم مث كزارة الداخلية مث كزارة 
الدفاع مث كزارة ا٣بارجية يسكن يف بيت مستأجر ألنو الٲبل  بيتا كال شقة يف العاصمة؛ 

فثوبو طاىر كيداه نظيفتاف مل ٛبتد لرشوة كمل كلذل  يلقبونو بالسيد النظيف اللطيف 
تأخذ ما ليس من مقها فقد تعود صامبها على العطاء كليس على األخذ. كلذل  يعترب 

 احملللوف أف نظافة الرجل كنزاىتو كطهر ذمتو ىو سر قوتو.
بينما اآلخر يداه ملطلختاف بدماء األبرياء كبسرقة األمواؿ كإفساد ا٢بياة  

دار القرارت الظا٤بة الٌب ٙبا ى ماشيتو بينما تسل  أبناء شعبو كل السياسية، كبإص
 مقوقهم.
ككنت قد تساءلت من قبل:كم تساكل ا٢بياة مْب ٛبتلئ بالقلق كا٣بوؼ كمبليْب  

ا٤بظامل، ككم تساكل تل  ا٤بليارات ا٤بسركقة كا٤بهربة إذا عرضت أصحااها لسوء ا٣باٛبة 
بعد عز، كتبلمقهم اللعنات كاالهتامات كآالؼ كسوء ا٤بنقل  كا٤بآب فتذيقهم الذؿ 

الفضائح، كمبليْب ا١بماىّب هتتف بسقوطهم كتطل  منهم أف يييبوا عن عيوهنا كأف 
يتواركا عن األنظار بأشكا٥بم القبيحة، كىم يهتفوف قائلْب" ا٢برامية كصلوا، ا٢برامية 

 كصلوا "
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مزيد من سف  الدماء ال أعرؼ السر كراء رغبة مكامنا يف مزيد من الفضائح ك  
 كمزيد من مبليْب ا٤بظامل؟

أال يكفيهم ما سودكه يف صحائفهم كما ٲبتلئ بو تارٱبهم من كوارث سببوىا  
 لشعواهم؟
كل كامد منهم على استعداد أف يبيد كل شعبو كآلخر قطرة دـ يف مواطنيو ليبقي   

 مَببعا على سدة ا٢بكم.
يخ تارٱبهم بالعمالة ا٣بسيسة الٌب تقدـ ال أعرؼ ٤باذا يصر ىلالء ا٢بكاـ على تلط 

فركض الوالء كالطاعة ألعداء األمة، كتقدـ مصا٢بهم على مصاٌف شعواهم، ككأهنم 
ليسوا مكاما لببلدنا كال من أبناء جلدتنا، كإ٭با ىم مندكبوف عن ا٤بستعمر الذل يركلهم 

 بقدميو عندما ٙبْب ساعة الرميل.
كتلصصت على خلق هللا،كأعدت ملفا لكل  أجهزة الطاغية تتبعت عورات الناس 

مواطن ٝبعت فيو كل خصوصياتو ليتم تركيضو كإذاللو مٌب أراد الطاغية، ففضح هللا 
 الطاغية كماشيتو كأجهزتو يف عمـو الدنيا كعلى رؤكس األشهاد.

ىلالء ا٢بكاـ مل ٰبَبموا شعواهم،كمل ٰبَبموا أنفسهم، كمل يَبكوا لنا فرصة كامدة  
فقد استعملوا كل الوسائل لتلخويفنا منهم، كفعلوا كل ما من شأنو أف ٯبعلنا  لنحَبمهم.

 ال نكرىهم فقط،بل ك٫بتقرىم أيضا.
كىتػىٍنزًعي اٍلميٍل ى ٩ب ٍن تىشىاءي كىتيًعز  مىٍن تىشىاءي : )ماذا نقوؿ يف ذل  إال بقوؿ هللا تعاىل 

ري ًإن  ى عىلى   .(ِٔ)آؿ عمراف:  (ى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره كىتيًذؿ  مىٍن تىشىاءي بًيىًدؾى ا٣ٍبىيػٍ
نعم سيدل بيدؾ ا٣بّب، نعم سيدل تنزع ا٤بل  ٩بن تشاء فنزع مل  األشرار خّب  

للببلد كللعباد، نزع مل  األشرار خّب للمظلومْب كا٤بقهورين كا٤بييبْب داخل ظلمات 
 السجوف كا٤بعتقبلت بيّب ذن  أك جريرة.

اء الذين لفقت ٥بم التهم تلفيقا كأخذكا من عائبلهتم نزع مل  الظا٤بْب خّب لؤلبري 
يف ظلمات اللياىل كعقدت ٥بم ٧باكم عسكرية كىم ال يعرفوف جرائمهم، إ٭با فقط أرادكا 
أف يتمسكوا بدينهم ككرامتهم، كأىينوا يف أرزاقهم عندما أراد الطاغية أف يشردىم 

 كعائبلهتم.
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عا٤بْب،كتنظيف األرض من ا٢بشرات قطع دابر الظا٤بْب نعمة يشكر عليها رب ال 
الضارة كالكبلب الضالة كالسباع الضوارم الذين يأكلوف كال يشبعوف، كٛبتلئ خزائنهم 
با٤باؿ ا٤بيصوب كال يكتفوف، كٛبتد أيديهم بسرقة الوطن كلو كال يستنكفوف أك 
يتحرجوف أك يتوبوف، كٰبولوف أمرار الناس إىل عبيد نظّب ا٢بصوؿ على القوت 

رم،نزع ا٤بل  من ىلالء خّب كنعمة يشكر عليها رب العا٤بْب مال  ا٤بل  الذل الضرك 
 ٲبنح كٲبنع كيعطى كينزع جل جبللو.

لقد كاف الطاغية كأعوانو يتصرفوف ككأف األقدار بأيديهم، كلطا٤بوا ذيكًٌريكا فنسوا كمل  
هنم أ٪بزكا، كقبل أف يىٍذكيريكا، ككيًعظيوا فلم يتعظوا، كخططوا كدبركا كفرموا ٗبا فعلوا ككأ

تكتمل فرمتهم جاءت ضربة األقدار قاصمة )فػىلىم ا نىسيوا مىا ذيكًٌريكا بًًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم 
 أىبٍػوىابى كيلًٌ شىٍيءو مىٌب ٰ ًإذىا فىرًميوا ٗبىا أيكتيوا أىخىٍذنىاىيٍم بػىٍيتىةن فىًإذىا ىيٍم ميٍبًلسيوفى، فػىقيًطعى دىاًبري 

 .(ْٓ-ْْ)األنعاـ:ينى ظىلىميوا كىا٢بٍىٍمدي ّلًلً  رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى( اٍلقىٍوـً ال ذً 
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 إٌبفزح اٌغبثؼخ

 واٌمّغ اٌؼشثٍ  ثني اٌشثُغ اٌؼشثٍ
 بْب الربيع العريب كالقمع العريب عبلقة تناقض كتنافر كصداـ. 

فالربيع نسمات كبسمات كتيريد كزىور تتفتح، كقلوب تعشق كٙب . 
ع عفن ككبت كقهر كإذالؿ كخنق كقتل لكل قيم ا٢ب  كالعدؿ بينما القم

كالكرامة. الربيع نيم ٝبيل يف الوجود، كطرب يف الكوف، كطهر يف النفس، 
 كفرمة ٛبؤل الركح، كفسحة كسعة يف الزماف كا٤بكاف كقلوب الناس.

بينما القمع أقبية كأبنية ميلقة النوافذ كا٤بنافذ، كبشر بوجوه كا٢بة، ال 
م كال ضمائر، كمشر لؤلنفاس، كعد كإمصاء لدقات القل  قلوب ٥ب

كخلجات النفس، كمراقبة لكل مركة كلو كانت من قبيل  الشهيق كالزفّب 
 داخل الرئتْب كيف صدر اإلنساف. 

باختصار شديد الربيع ىو العافية كا٢برية، بينما القمع ىو ا٤برض كاغتياؿ 
 قة زنقة(.العافية كالكرامة كىو شٌب أنواع العلل )كزن

كمن ىنا كاف سر كراىية األنظمة للربيع العريب، ألهنم يركف فيو خريف 
 مياهتم كغركب مشسهم، كزكاؿ مكمهم.
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 (*) اٌذَ اٌؼشثٍ واٌصّذ اٌؼشثٍ
من مزايا التعليم أنو يهذب الطباع كييلْبي ا٣بشونة، كيفتح أفاقا أماـ العقل اإلنساٌل 

من كل موركث فاسد، كيف  أسر األبناء من  ليفكر بشكل صحيح، كما أنو يعتق العقل
 ضيوط ا٤بظامل الٌب قد ٲبارسها بعض اآلباء الظلمة.

كمن مزاياه أيضا أنو ٰبرر صامبو من النظرة الضيقة فيجعلو يرل ا٢بقيقة كلها، كال 
يكتفى ٗبنظور جزئى ينقلو  لو عن عمد بعض مىٍن يعاكنو بينما ٱبيٍفوف عنو بقية صور 

 .ا٢بقيقة
ككاف يفَبض فيو أنو استفاد من التعليم كل  يس بشار األسد شاب متعلم،كالرئ

ا٤بزايا السابقة الٌب أشرنا إليها، كىو كشاب قد تر ى يف أمضاف الوطن السورل 
كاستنشق عبّب الشاـ، كنشأ كترعرع يف خّبه، ككنا نظن أف كالء اإلبن ا٤بتعلم للوطن ال 

كم ثقافتو كاطبلعو كٚبصصو كانفتامو على للكرسي كا٤بنص ، كأنو ٨بتلف عن أبيو ٕب
ما يدكر يف العامل، غّب أننا كنا ٨بطئْب مْب تصورنا أف شجرة العلقم ٲبكن أف تثمر غّب 

 .العلقم، كلو سقيناىا بالعسل ا٤بصفى
فموقف الرئيس الشاب يذكرنا بقصة الذئ  الذل فقد أمو عق  كالدتو، فعطفت 

ها فرضع من لبنها كتيذل معها، فلما اشتد عوده عليو إمراة كأخذتو كربتو بْب أغنام
كاكتمل ٭بوه عادت إليو طباعو فافَبس الشاة الٌب أرضعتو كفت  اها، فلما رأت ا٤برأة 

 ىذا ا٤بنظر اليادر قالت أبياهتا ا٤بشهورة:
 كأنت لشاتنا كلد ربي             أكلت شيوىيٍػهىًٌب كفجعتى قلىب 

 فمن أنبأؾ أف أباؾ ذئ                   شىرًٍبتى لباهنا كريبًيتى فينا 
 فبل أدب يفيد كال أدي                   إذا كاف الطباع طباع سوء

الرئيس ا٤بتعلم كا٤بتحضر جدا يرد على كل مبادرة تدعو ٢بقن الدماء  ٗبزيد من 
 القتل، كإطبلؽ يد الشبيحة كاألجهزة األمنية كيف ٞباية الدبابات كاألسلحة الثقيلة.

                                                 
 م٥١١١/ ٨/  ١١(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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٤بشهد كامد يف كل من تونس كمصر كليبيا كاليمن، فكل من يعارض ا٢باكم أك ا
يطال  ٕبقو يف ا٢برية كالكرامة مندس كخارج على القانوف، كلو كاف الشع  كلو، كإذا  
 كاف الشع  كلو ثائرا فهو كلو مندسا فمن ياترل بقي من الناس ليس مندسا.....؟   

رقات كأمجاـ النه  كالتهلي ، فإذا ا١بينات كامدة كإف اختلفت أشكاؿ الس
ٛبلمل الشع  أك اشتكى أك عرب عن رغبتو يف مقاكمة الفساد تولت أجهزة أمن النظاـ 
تأديبو كلو كصل األمر إىل جرٲبة القتل ا١بماعى،كارتكاب اجملازر كطحن كتدمّب ا٤بدف 

ا ذاهتا بدبابات كمدافع دفعت الشعوب ٜبنها لتحرس الوطن كتدافع عن أرضو، فإذا اه
تكوف آلة القتل للعزؿ من أبناء الشع ،كىى الٌب تستبيح الوطن مدنا كديارا كشعبا، 
كتتحوؿ تل  األسلحة من أف تكوف موجهة لعدك يَببص بالببلد إىل أدكات قمع كقتل 
كتركيع كتفجيع لكل من ٱبالف النظاـ كٱبتلف معو كينادل ٕبقو يف ا٢برية كا٢بياة 

 الكرٲبة.
ا٤بدف السورية ترفض ا٢بكم االستبدادل كتنادل برميل ا٢باكم كإذا كانت كل 

 الظامل فهل ىلالء ٝبيعا مندسوف؟  
ما ٰبدث يف ليبيا يتكرر يف سورية كلكنو يتكرر بشكل أكثر بشاعة كأشد خبثا 
كدىاء، فالرئيس يتحدث عن اإلصبلح بينما يطلق العناف للمفسدين من الشبيحة كقادة 

األبرياء من ا٤بدنيْب العزؿ، فيقتلوف كٱبطفوف كيسحلوف الناس يف أمنو ليلخوضوا يف دماء 
شوارع ا٤بدف السورية،كيركلوف كيدكسوف بأمذيتهم اليليظة على أجساد الضحايا يف 

 منظر٩بلوء بالبشاعة كالقبح،كقلما ٘بد لو نظّبا إال يف ببلد العرب األجاكيد. 
ار يف العا٤بْب العريب ا٤بتأمل ىف ا٤بشهد السورل أصبح يلحظ نوعْب من الع

 كاإلسبلمي.
العار األكؿ: عار العجز ا٤بذؿ الذل يضن على الضحية مٌب بكلمة مواساة ٘برب 

 .القل  ا٢بزين بثقل الفقد كمرارة ا٤بظامل كالشعور بالقهر
كالعار الثاٌل: عار الصمت الذل يطفح با٣بزل على كجوه األنظمة الدكتاتورية الٌب 

تتسلط على شعواها كتقبع على كراسيها كالكل ٥با كاره كعليها تشارؾ القاتل بصمتها ك 
 ساخط.
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كقد يتساءؿ ا٤برء عن سر الصمت ألنظمة تػيٍعرؼي كتػيعىر ؼي بأهنا ظاىرة صوتية فلماذا  
ور فلم تنطق كعلى مدل ٟبسة كاف العكس ىنا كقد صمتت األنظمة صمت القب

ذاف كيلوث البيئة كيعكر دائما إف ٥بذه األنظمة يف التفاىة ضجيجا يقرع األ !شهور؟
  .فلماذا ىى صامتة اآلف؟ صفو ا٢بياة،

سر الصمت ىنا ليس ا٣بوؼ من نظاـ بشار األسد، كإ٭با ا٣بوؼ من انتشار ظاىرة 
اليقظة الشعبية الٌب تدفع بالشعوب للمطالبة ٕبقها من أنظمة ترل أهنا أكىل بالناس من 

م كأجسادىم ككل مقوقهم. كىم يدركوف انفسهم كمن مث تستبيح كل أموا٥بم كأعراضه
 جيدا أف الشعوب إذا غضبت ىزت أقول العركش كأكثرىا ثباتا كاستقرارا.

لذل  ٛبتلئ سجوف تل  األنظمة بآالؼ األمرار كا٤بظلومْب كمن ٘برأكا كخالفوا 
 .كعارضوا كعربكا بشكل طبيعي عن رغبتهم يف ا٢برية كالكرامة كالعدؿ

 ن تل  األنظمة كىم ٝبيعا يف الظلم سواء نظاـ بشار األسد كامد م
األنظمة العربية صامتة ال تنطق كال تشّب، كبعد ٟبسة شهور اكتفت ببياف ىزيل 
كاستدعاء بعض السفراء للتشاكر،ككاف رد النظاـ السورل ا٢بليف  مزيدا من مصار 

ا٤بدنيْب ا٤بدف السورية كاقتحاـ البيوت كاعتقاؿ الناس كإطبلؽ ا٤بدافع كالدبابات على 
 العزؿ.   

منظومة الدكتاتورية يف العامل العريب ٘بمعها خيوط كامدة كىوايات مومدة تتطورت 
  .من مفهـو ا٥بواية لتصل إىل درجة االمَباؼ كٔبدارة

خيوط القهر كاالستبداد كاستعباد الشعوب كاالنفراد بالثركة كالسلطة تربط بْب 
 للسقوط كلكن بعد مْب.  أركاف ا٤بنظومة ما سقط منها كما بقي آيبل

ا٥بوايات ا٤بومدة كالٌب تطورت لتصل إىل درجة االمَباؼ كٔبدارة تتمثل يف تركيع 
كسرقة ثركهتا كهتريبها لللخارج،كاستيبلؿ كامتكار مصادرىا،كتوزيع ما  الشعوب كإرىااها،

 .تبقى من فتاهتا على ا٢باشية كاحملاسي  كذل  ديدهنم ٝبيعا على اختبلؼ توجهاهتم
لشراكة يف العار كا٣بسة بليت مداىا عندما ربطت تل  األنظمة موقفها بالطرؼ ا

األمريكى، كانتظرت لَبل كيف يتصرؼ لتكوف مواقفها متماىية معو، تابعة لو يف كل 
 .شئ كإف مل يكن على شئ، تسّب خلفو كتَبسم خطاه مذك النعل بالنعل
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 َّالعرب كعركبتهم قا٥با قبل  ا٤بشهد يذكرنا بقصيدة للشاعر نزار قباٌل ينعى فيها
 كقد جاء فيها: َُٖٗعاما كألقاىا عاـ 

 ؟فهل العركبة لعنة كعقاب                 أنا ياصديقة متع  بعركبٍب 
 فعلى ا٣بريطة كلنا أغراب              أمشي على كرؽ ا٣بريطة خائفآ
 بكأعيد لكن ماىناؾ جوا                أتكلم الفصحى أماـ عشّبيت 
 ماكنت أمس  أهنم أعراب                لوال العباءات الٍب ألتفوا اها 
 ككبلب -ك٨بافر– فحواجز                كخريطة الوطن الكبّب فضيحة 

 مذبومة أك ماكم قصاب                  . أما نعجة .كالعامل العريب
 رفيع سرابفحكاية الشرؼ ال                  كالعامل العريب يرىن سيفو 
 كرب  الوىاب... يف خصيتيو                 كالعامل العريب ٱبزف نفطو 

 . فسادة كدكاب.مستنزفوف             كالناس قبل النفط أك من بعده       
 فلقد تضيق بكحلها األىداب              كإذا قسوت على العركبة مرة 
 ضيئ يف قل  الظبلـ شهابكي                  فلرٗبا ٘بد العركبة نفسها

 كمن العباءة تطلع األعشاب              كلقد تطّب من العقاؿ ٞبامة 
ا١بيش السورل يرتك  أكرب ا٢بماقات مْب يوجو  قدراتو لقمع ثورة شع  أيبٌو   

 .ٯبعل ا٤بوت ىو ا٣بيار األفضل يف سبيل ا٢برية كا٣ببلص من القهر
صرة لتطورات األمداث كأمواؿ الزماف كمل الرئيس كملسساتو يفتقد الرؤية ا٤بستب

يلتفت إىل زلزاؿ ا٤بنطقة بشكل صحيح، كظن خطأ أف طلقات الدبابات كا٤بدافع 
الثقيلة ٲبكن أف تناؿ من عزٲبة الشع  كمل يدرؾ أنو كلما سالت الدماء الزاكية على 

  .أرض الوطن كلما ازداد الشع  إصرارا على سقوط النظاـ
يتهاكل ىيكل ا٤بنتفعْب كما تتساقط مبات العقد عندما يسقط النظاـ 

ا٤بنفرط،كسيكونوف ىم أكؿ من يضحى بالرئيس كيشهد عليو بل كينس  كل ا١برائم 
 ألكامره كتوجيهاتو يف سامات القضاء.
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فكرة التعامل مع الشع  بعقلية ضابط األمن مل تعد ٦بدية يف ظل كىٍعًى الشعوب 
ٞباة اليـو ليست ىي ٞباة قبل ثبلثْب سنة، كما مدث من متيّبات كثّبة، فمدينة 

كمهما كانت قدرات النظاـ فلن تستطيع أف تبيد شعبا بكاملو كال أف ٚبفى مجم ا١برائم 
كإف أخفت كجوه الشبيحة كرجاؿ األمن، كستبقى سورية كيسقط النظاـ كيبقى الشع  

 كيزكؿ الطاغية.
لعا٤بي  قراءة صحيحة، كمن مث الرئيس األسد مل يقرأ مطال  شعبو كمل يقرأ الواقع ا

فقد كقع يف األخطاء الكربل الٌب كقع فيها مبارؾ كالقذاىف. كمصّب الرجلْب ينتظره على 
 عجل.

 :٢باؿ من احملاؿ، كأف الشاعر يقوؿكلنتذكر ٝبيعا أف دكاـ ا
 فعْب هللا ماشا أف تناـ.                 رًمىابي الظ لم مىتمان سىوؼى تػىٍفُبى 
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 (*) مني َفمذ اٌجصش.. وْ عىسَخٔري
منظر مهي  نقلتو ككاالت األنباء من سوريا، على قبور الشهداء كقف ا٤بشيعوف  يف

 .لشهدائهم كىم يلدكف قسم الوالء لسلمية الثورة
شيوخا كرجاال  النماذج الٌب شاركت يف ىذا القسم ٛبثل كل الشرائح السورية

 كشبابا كأطفاال.
لثورة( ٲبثل ٭بوذجا لوعي الثوار السوريْب كٙبضرىم كمضموف القسم )سلمية ا

كضبط رؤيتهم يف مواجهة نظاـ ٮبجى فقد كل قيمو األخبلقية كاإلنسانية ٘باه شعبو 
 كأمتو. 

النظاـ السورل ماز كل السبق يف سامات ا٣بزل كالعار، كتفوؽ على نّبكف مْب 
 .جلس ضامكا يستمتع بالنّباف كىى ٙبرؽ ركما

أدكات ىذا العار الذين عرؼ تارٱبهم  بالسكوت ا٤بطلق على  ٞباة الديار ىم
عربدة إسرائيل كامتبل٥با للجوالف كعبثها بالسماء السورية كفوؽ بيت الرئيس ذاتو كيف 

 .نفس ا٤بدينة )البلذقية(
االمتبلؿ يف ا١بوالف مل تطلق عليو طلقة كامدة من جيش زعيم ا٤بمانعة، كمل يعَبض 

ائيل  مْب ملق فوؽ قصر الرئاسة ليبعث برسالة إىل زعيم ا٤بمانعة  ٞباة الديار طّباف إسر 
كما كاف يدعى، لكنهم قذفوا البلذقية ببوارج مربية، فهل اندست البلذقية يف البلذقية 

أـ أهنا ضربت  ؟لتضرب بقذائف البوارج ا٢بربية الٌب مل ٘برب طقلة كامدة يف ا٘باه العدك
أف ٞباة الديار ليسوا منو كال ىو منهم، كأف  ليثبت النظاـ  للشع  السورل الصامد

أف يقطع  ؟!الثوار ليسوا إخوة ا١بنود كال ىم أباؤه، فهل ىذا ما يريده زعيم ا٤بمانعة
ا١بيش السورل عن أىلو كناسو، كأف ييرس بْب اإلثنْب كل عوامل الكراىية كاالنقساـ 

 كالفرقة ليلع  ىو كماشيتو على كتر الطائفية؟ 
يش السورل ال ٲبكن أف ٱبلو من شرفاء يرفضوف أف ٱبتزؿ  دكر يقيننا أف ا١ب

القوات ا٤بسلحة يف ٞباية الرئيس كعائلتو، كأف مهمتو األساسية ٞباية الوطن شعبا 

                                                 
 م٥١١١/ ٨/  ١٨(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كأرضا كديارا، كليس قتل الشع  كتدمّب مدنو كقراه، كقذؼ مآذنو كإغبلؽ مساجده، 
ا١بماعي، كإال فما الفرؽ بْب ٞباة  كقطع ا٤باء كالكهرباء عن أبنائو، كدفعهم إىل النزكح

 ؟   .الديار كبْب ا١بيش اإلسرائيلي يف األرض احملتلة
الشع  السورل أكثر كعيا من الرئيس كماشيتو كمعاكنيو، كىو يدرؾ بوعيو 
السياسي كاألخبلقي كالثورل أف كمدتو تظل ىى الرصيد االسَباتيجي يف مواجهة 

ف الناس على أساس طائفى، كأف عملية ٙبشيد الناس الطائفية الدينية كأنو ال ٯبوز تصني
على ا٥بوية خوفا ٩با ىو قادـ إ٭با ىى جرٲبة كطنية كربل، كمن مث فعلى النظاـ أف يلع  

 غّبىا.  
كالشع  السورل يدرؾ بوعيو الثورل أف رفض  التدخل األجنىب ىو الذل ٰبمى 

كاألخبلقى كاإلنساٌل أماـ  شرؼ كاهاء ثورتو،  كأف سلمية الثورة ىى ا٣بيار ا٢بضارل
ٮبجية النظاـ كتعطشو للدماء كرغبتو يف التومش كعمليات القتل ا١بماعى، كأنو مهما 
ضيط كماكؿ لن تستجي  القول الشعبية لنزقو، كستظل تفضح ٨بططاتو بصمودىا 
كصربىا كرصيدىا الثقايف كا٢بضارل الذل ٲبتد يف عمق التاريخ ليلكد أصالة السوريْب 

 .م منذ  كانت دمشق عاصمة ا٣ببلفة لدكلة األمويْبكشجاعته
الرئيس السورل كماشيتو ال يعنيو إٍف كاف التاريخ سيلوث بفعلو الفاضح مْب 
ينته  مرية شعبو، كيقذؼ بلده بكل أدكات القتل كالتدمّب، كال يعنيو كماشيتو بأية 

عرفها، فهو عنها  أكصاؼ سيتحدث عنو التاريخ ككأف ا٤بدف السورية ما عرفتو يوما  كما
 غري  فلم يشرب من مائها كال تر ى بْب شبااها كمل يستنشق عبّب تارٱبها ا٤بشرؽ األالؽ. 
الرئيس تقمص شلخصية القاتل األكؿ "قابيل" فطوعت لو نفسو أف يبقى 

 .ىو،كليذى  شعبو، كأف يعيش ىو كماشيتو كليموت كل أطفاؿ سورية
 :متناقضْبالثورة السورية كشفت القناع عن أمرين 

األكؿ: إصرار الشع  السورل على ا٢برية، كأنو  لن يتلخلى عن معركتو الرئيسة 
 كىى ا٤بطالبة بالدٲبوقراطية كالٌب يتحقق فيها ا٢برية كالعدالة كرفض االستذالؿ. 

رىاف النظاـ على  ا٣بيار األمُب لن يعمر كلن يستمر طويبل، كسوابق الثورات يف 
  .كليبيا خّب دليل على ذل مصر كتونس كمٌب يف اليمن 
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كالثاٌل أف مراكغة الرئيس، ك٧باكالت خداع العامل بكبلـ عن اإلصبلح ليس إال 
       .٧باكالت ٚبدير للرأم العاـ ليفلت صامبنا من ٧بكمة ا١بنايات الدكلية

يىةي االستبداد أيلة للسقوط كاإلصرار على ا٤بطالبات العادالة با٢بقوؽ كاستمرار  بًنػٍ
 ر سيسقطها متما. التظاى

تركيبة الطيياف متهالكة من داخلها يف النظاـ السورل كىى يف طريقها للتفك  
 ال٧بالة كأف األمر أمر كقت كصمود كصرب، 

صمود الثوار كصربىم  كطوؿ نفسهم سيلدل يف هناية األمر إىل تآكل كتفكي   
انات األساسية االستبداد كسقوط الطاغية. لذا فيمكننا أف نشّب بتللخيص إىل الضم

الستمرار الثورة السورية كأف انتصارىا يتوقف يف نظر أغل  احملللْب على ٙبقيق ٦بموعة 
من الضمانات أعتقد أهنا كاضحة يف كعي الشع  السورل كىذه الضمانات ٲبكن أف 

 ٪بملها يف ا٤ببادئ األساسية التالية:
قصر عمر صمود كصرب الشع  السورل، فكلما زاد الصمود كاستمر  كلما 

 النظاـ. 
سلمية الثورة، ميث تفضح كتسقط كل دعاكل النظاـ كمججو كمن مث فبل ٯبوز 

 .أف ينجر الشع  ٤بواجهات مسلحة مهما كانت دكافعها
كرفض التدخل األجنىب، كىذا الرفض يلكد كطنية ا٤ببادئ الثورية كٰبفظ  كجو 

ات النظاـ يف ا٢بديث عن الثورة من التلوث باألجندات األجنبية، كما انو يسقط مربر 
 ملامرات خارجية. 

سبلمة كمدة الشع  الداخلية كرفض الطائفية، كالطائفية دينية أك عرقية ىى 
السبلح الذل  ٰبرص كل طاغية على استعمالو كتنمية دكافعو بْب أبناء الشع  الوامد 
كيعزؼ على كتره باستمرار ليلخلق سوء النية كالتوجس كخوؼ كل طرؼ من الطرؼ 

الخر كليظل النظاـ ىو ا٤ببلذ لكل فئة يف مواجهة بقية الفئات كمن مث فرفض الطائفية ا
 .ٌب ييتاؿ اها الطاغية كمدة األمةينزع السكْب ال
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التجمع الشعيب موؿ كمدة التصور ألىداؼ الثورة  مٌب كإف اختلفت ٝباعات 
ّب أف كل ا٤بعارضة، فيج  أف يكوف اختبلفها اختبلؼ ركافد تص  يف هنر كامد. غ

 رافد يأتى من طريق. 
ا٤بتأمل يف ا٤بشهد السورل يلحظ أف ا٤ببادئ ا٣بمسة متحققة مٌب ىذه  اللحظة يف 
،  كٲبكن  أف تراىا  ا٤بشهد السورل، كما يلحظ أيضا اف ىناؾ سورية جديدة تولد اليـو
يف ا٢بشود ا٤بَباصة، كيف لية خطاب الثوار، كيف إصرار الشع  على التضحية، كيف 

ديو لكل أدكات القمع الٌب ٲبلكها النظاـ، فقد ٚبطاىا بصدره العارم كٚبلص من ٙب
 ا٣بوؼ ككسر كل مواجزه كقفز فوؽ كل مدكده.  

سورية ا١بديدة ٲبكن  أف تراىا أيضا يف كجو كل مواطن سورل، كيف بريق عيونو،  
  .لكن نّبكف ا١بديد يريد أف ٰبرقها، كيستمتع بدخاف مريقها األسود

الثكاىل كأن ات ا١برمى لن تزيد الوجداف السورل إال غضبا علي  ككراىية  منظر
 ل  يا سيادة الرئيس. 

قلوب السوريْب كأفئدهتم ملئت ال بالكراىية فقط،  كإ٭با باالمتقار أيضا لشاب 
 أم ليوا فيو خّبا، فإذا بو ٰبمل جينات نّبكف الذل أمرؽ ركما بعدما خرب ديارىا.   

نا ٯب  النظر إليها كاالستفادة منها ألهنا تستحضر سنن هللا يف الناس عرب التاريخ ى
 كاألكطاف كاألشياء. 

الفرؽ بْب نّبكف ا١بديد كالقدَل أف عيوف القدَل كانت مبصرة، بيمنا عيوف طبي  
 العيوف نّبكف ا١بديد أصااها العىشىى الليلي كمن مث فقد أخطأت الرؤية كمل تعد ترل.

ا أىفػىلىٍم يىًسّبي ) كا يف االٍرًض فػىتىكيوفى ٥بىيٍم قػيليوبه يػىٍعًقليوفى اًهىا أىٍك آذىافه يىٍسمىعيوفى اًهىا فىًإنػ هى
 .(ْٔ) ا٢بج  (ال تػىٍعمىى ااٍلبصىاري كىلٰىًكٍن تػىٍعمىى اٍلقيليوبي ال ًٍب يف الص ديكرً 
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 عىسَخ 
 (*) ثني اٌشثُغ اٌؼشثٍ واٌمّغ اٌؼشثٍ

١باىلية رغم قسوهتم كشدهتم كانت فيهم رجولة، ككانت يذكر لنا التاريخ أف عرب ا
 فيهم ٬بوة كشهامة.

 :عمرك بن ىند( كاف مزىوان بنفسو كقد قاؿ ذات يـو لندمائوكيقاؿ إف مل  ا٢بّبة )
،  :ىل تعلموف أمدان من العرب تأنف أمو من خدمة أمي؟ فقالوا نعم عمرك بن كلثـو

ربيعة كعمها كلي  كائل أعز العرب كبعلها   ألف أباىا مهلهل بن :قالوا ؟كمل ذل  :قاؿ
كلثـو بن مال  بن عتاب أفرس العرب كابنها عمرك بن كلثـو سيد من ىو منو، فأرسل 
ا٤بل  إىل عمرك بن كلثـو يطل  منو أف يأتيو زائرا كطل  أف ترافقو أمو لتزكر أـ 

قيس الشاعر ...فلما كانت أمو عند أـ ا٤بل ، كأـ ا٤بل  ىي ىند عمة امرئ ال.ا٤بل 
)لتقم صامبة  :ا٤بعركؼ، قالت أـ ا٤بل  ٥با: يا ليلى ناكليِب ذل  الطبق، فردت عليها

كا ذالٌه يا تيل ، فسمعها ابنها  :ا٢باجة إىل ماجتها( فلما أ٢بت عليها صامت ليلى
عمرك بن كلثـو فثار الدـ يف كجهو، فقاـ إىل سيف معلق يف الركاؽ فأخذه كضرب بو 

 اد ٫بو ا١بزيرة، كعندىا قاؿ معلقتو الٌب جاء فيها:رأس ا٤بل  مث ع
ـى الن اسى خىٍسفان   أىبىػٍينا أىٍف نيػًقر  الػذ ؿ  ًفػينا               إذا مىا ا٤بىٍل ي سىا
نٍػيىا كمىٍن أٍمسىى عىلىٍيها  ًْبى نػىٍبًطشي قىاًدرًينا                لػنىا الػد   كنىػٍبًطشي مى

أي ظىػًاًلمًينىا                        كىمىػا ظيًلٍمنىا بيػيىاةه ظىػًالىمْبى  ػنىػٍبدى  كىلػًكػن ا سى
ًدران كًطينا               كنىٍشرىبي إٍف كىرىٍدنىا ا٤بىاءى صىٍفوان  رينىا كى  كيىػٍشرىبي غىيػٍ

إال أف التاريخ يذكر لنا أف عرب ا١باىلية أنشأكا ملفا لينصركا بو ا٤بظلـو كليقفوا 
متكاتفْب كمتعاكنْب ضد كل ظامل جهوؿ، كىذا ا٢بلف يسمى تارٱبيا ٕبلف الفضوؿ، فيو 

، كيبدك أف مرض االستبداد  لكن يبدك أف ىناؾ فرقا كبّبا بْب عرب األمس كعرب اليـو
مرض عر ى األصل، جيناتو تستوطن ا٤بنطقة العربية كمدىا دكف غّبىا من كل مناطق 

ادة كا١ببللة كالسمو الزعماء كا٢بكاـ العرب قد كبعض أصحاب الفلخامة كالسي العامل،
                                                 

 ـَُُِ/ ٗ/ُٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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تربوا على االستبداد كالدكتاتورية، كتتحكم جينات االستبداد يف تصرفاهتم كبشكل 
 خطّب.

فهم يكرىوف الربيع العريب، ألهنم يركف فيو خريف مياهتم، كغركب مشسهم، كزكاؿ 
 مكمهم. 

 فر كصداـ. كبْب الربيع العريب كالقمع العريب عبلقة تناقض كتنا
 فالربيع نسمات كبسمات كتيريد كزىور تتفتح، كقلوب تعشق كٙب . 

بينما القمع عفن ككبت كقهر كإذالؿ كخنق كقتل لكل قيم ا٢ب  كالعدؿ 
 كالكرامة. 

الربيع نيم ٝبيل يف الوجود، كطرب يف الكوف، كطهر يف النفس، كفرمة ٛبؤل 
 اس. الركح،كفسحة كسعة يف الزماف كا٤بكاف كقلوب الن

بينما القمع أقبية كأبنية ميلقة النوافذ كا٤بنافذ، كبشر بوجوه كا٢بة، ال قلوب ٥بم 
كال ضمائر،كمشر لؤلنفاس، كعد كإمصاء لدقات القل  كخلجات النفس، كمراقبة 

 لكل مركة كلو كانت من قبيل الشهيق كالزفّب داخل الرئتْب كيف صدر اإلنساف. 
كا٢برية، بينما القمع ىو ا٤برض كاغتياؿ العافية باختصار شديد الربيع ىو العافية 

 كالكرامة كا٢برية، كىو شٌب أنواع العلل )كزنقة زنقة(. 
كيف ليتنا العربية كٙبديدا يف علم الصرؼ العريب باب يسمى باب اإلعبلؿ 

 كاإلبداؿ. 
كاإلعبلؿ مصدر تشتق منو العلل،كالعلل ٝبع علة، كالعلة ليست قاصرة على 

ثة ا٤بعركفة يف اللية )األلف كالواك كالياء( فقد تكوف يف ا٢بركؼ كتكوف يف ا٢بركؼ الثبل
 البشر كتكوف أيضا يف األكطاف كاألمم. 

كعلل كطننا العريب كثّبة كمتنوعة،كأكثرىا يف ا٤باؿ شراىة كطمعا كسرقة كهنبا كهتريبا 
 ـ. كيقـو اها بعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو الزعماء كا٢بكا

كبعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو الزعماء كا٢بكاـ ىم أيضا 
 األكثر تأثّبا كاألشد فتكا كتشريدا للقدرات كالكفاءات الوطنية. 
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كبعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو الزعماء كا٢بكاـ مازكا ػ بيّب 
نوا األكثر قمعا كاألعظم استبدادا منافس ػ مقاـ االستبداد كالدكتاتورية كالفرعنة، ككا

كٙبطيما كتدمّبا ٤بقدرات شعواهم كأمتهم،  فقد خنقوىا خنقا ك ٗبا يكفي ٤بوهتا مائة 
 مرة، لكنها مل ٛبت ألهنا أيمٌّة بسبعة أركاح كما يقولوف. 

مكموىا دىرا كقهرا كمل يفهموا خصائصها الدفينة كطبيعتها الظاىرة، كطوؿ صربىا 
ط ذاهتا ك٘بديد نفسها كنفض غبار النـو كالكسل كالوىن كقدرهتا على ضب

 كاالستضعاؼ عن كواىلها.
أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو الزعماء كا٢بكاـ تعاملوا مع شعواهم  
كأهنم أرقاـ مسابية ٲبكنهم قسمتها أك طرمها أك مذفها هنائيا أك إبقاؤىا، رغم أف 

ثركتو ا٤بسركقة كمقتنياتو ا٤بنهوبة من عرؽ أبنائها  بعضهم ال يزاؿ عاجزا عن عد كإمصاء
 كا٤بوضوعة سرا يف مصارؼ السادة الكبار. 

غريبة ىذه األمة، كبسبعة أركاح ىى، لكن األكثر غرابة منها كاألشد عجبا ىم 
زعماؤىا من بعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو، فهم خارج سياؽ 

طاؽ العقل كا٤بنطق، كمٌب خارج مدكد ا٣بياؿ يف كل ما التاريخ كا١بيرافيا، كخارج ن
 يفعلونو. 

خارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف استبدادىم، كخارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف سرقاهتم 
للشعوب.كخارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف الكذب على شعواهم،كخارج نطاؽ العقل 

ت الشعوب، كخارج كا٣بياؿ يف ٧بابات أعداء ىذه األمة على مساب كىدر مقدرا
كخارج نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف عزلتهم عن  نطاؽ العقل كا٣بياؿ يف تعذيبهم للشعوب،
 ٮبـو الناس كمركة التارخ كطبائع األشياء. 

كإذا استعرضت مياة كسلوؾ كل كامد من ىلالء الزعماء ٘بد نفس  أماـ 
ديد، كالبطش شلخصية معقدة كمركبة من كل أنواع النواقص كالتناقضات، ا٣بوؼ الش

 الشديد، كالقهر الشديد، كالظلم الشديد، كالصلف الشديد، كالكذب الشديد.
يظهركف للناس أهنم باقوف يف أماكنهم استجابة لرغبة الشع  كليكونوا يف خدمة 
الشع ، )لقد أفنيت عمرل يف خدمة الشع  التونسي(، )كقد قضيت عمرا يف خدمة 

أنتول الَبشح لفَبة رئاسية قادمة( )أنا معمر ىذا الوطن كماربت من أجلو، كمل اكن 
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القذاىف عميد ا٢بكاـ العرب، كمل  ملوؾ إفرقية كأنا الثورة أنا التاريخ! من أنتم؟( )هللا، 
 بشار، سورية كبس( تل  ىي شعاراهتم بينما يطيحوف بكل رغبة للشع  يف زكا٥بم.

س بالتييّب كترؾ بعضهم قارب نصف قرف يف التسلط على الناس، فلما طالبو النا
ا٢بكم قاؿ ٥بم أنا التاريخ كأنا العزة كأنا اجملد كلوالل مارعرفتم عزة كال كرامة كال ٠بعت 

 بكم الدنيا.
 ىلالء الزعماء ٰبار العقل يف ٙبليل شلخصياهتم ا٤بمجوجة كالكريهة كالسلخيفة. 

الشعوب استنفدت كل رصيدىا التارٱبي من ا٥بتاؼ ضدىم، كاستنفدت أيضا يف 
هيمهم كل كسائل اإليضاح كبكل اإلشارات الساخرة، كبكل الليات مٌب يفهموا، تف
  Go Game Overذى ، تنح، خلصنا، إرمل يعُب إمش، إمش يعُب غيور ارمل، ا

معاناة الشعوب بدأت يف ظبلؿ بعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو 
١ببللة كالسمو كمده ىو الذل كلن تنتهي إال بازالتهم، فصام  الفلخامة كالسيادة كا

أمياىم، كىو كمده الذل ٲبدىم بالطعاـ كالشراب كأنفاس ا٢بياة، كىو كمده الذل 
 يرعى ٥بم السبلـ كاألمن.

كصام  الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو ىو كمده الذل من مقو أف يستثمر 
 .٥بم ثركة الببلد يف مسابات سرية كبا٠بو ا٣باص كىف بنوؾ ٱبتارىا ىو

كصام  الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو ىو كمده الذل يستنزؼ خّباهتم مٌب 
شاء كٰبتل عقو٥بم كأفكارىم مٌب شاء، كيسجنهم أك يعفو عنهم مٌب شاء، ككل ثركاهتم 
مل  لو كمده، يصادرىا مٌب شاء، كلو كمده أف يعطي منها بعض الفتات ًمن ةن كمكرمة 

 ٤بن شاء.
ديو أف يعاملوا الشعوب ككأهنم أبقار ٰبلبوهنم مٌب شاؤا، كمن مق أعوانو كمساع

كيذٕبوف منهم مٌب شاؤا،كعصاىم دائما جاىزة ٤بعاقبة ا٤بلخالف كتأدي  كل بقرة شاردة 
 أك ثور يتمرد.

بعض الطياة كالفراعنة من أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو سقطوا 
ف دكرىم، كيشعركف بدكار شديد، كتقض بالفعل، كبقية الطياة كالفراعنة ينتظركف اآل

مضاجعهم بأكرب الكوابيس كأخطرىا مهما كاف مجم ا١بنود كا٣بدـ، كلن تتنفعهم 
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أموا٥بم كال أكالدىم، كىم من شدة الفزع مع كل طلعة مشس يتحسسوف رؤكسهم 
 ليتأكدكا أهنم ال زالوا على قيد ا٢بياة.

نوع غري  كعجي  من مكاـ ال قلوب ٥بم كليسوا من جنس البشر، إهنم 
 القوارض يتمتع بأنواع من األسلحة القذرة شديدة الفت  كالتقطيع.

بعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو ٱبافوف الشعوب كٱبيفوهنا ألهنم 
 .جاركا عليها، كٱبشوف غضبها ألهنم أذلوىا كأىانوا كرامتها

 دكىا.كيقمعوف كل صوت ينادم بالتييّب كاإلصبلح ألهنم أفس
 كيقربوف كل دنيئ كيبعدكف كل طاىر برئ كشريف ألهنم سرقوىا كهنبوا ثركاهتا. 

كقد يتساءؿ ا٤برء ىل كاف عرب ا١باىلية أرؽ  شعورا كأكثرى ٬بوة كرجولة كفهما، 
كأعلى ٮبة كأبعد نظرا من بعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو ٩بن 

 ب الياقات ا٤بنشاة كالبدلة الفورماؿ. يرتدكف اليَبة كالعقاؿ أك من أصحا
ىل كانت قلواهم أقل قذارة من بعض أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو 

؟  عرب اليـو
ىل كاف للًعٍرًض كالشرؼ قداسة كمكانة ليست لدل بعض أصحاب الفلخامة 

.  كالسيادة كا١ببللة كالسمو عرب اليـو
لخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو الذل جرل مٌب ال يتذكر بعض أصحاب الف ما

ملف الفضوؿ الذل أنشأه أىل ا١باىلية لينصركا بو ا٤بظلـو كليقفوا فيو ضد كل ظامل 
 جهوؿ؟ 

ما الذل ٱبيًٍرسي ألسنتهم ليدينوا بشدة عمليات القتل ا١بماعية الٌب ٲبارسها زميل  
منو كجيشو كفامهم صام  الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو بشار األسد بأجهزة أ

 ؟كالشبيحة يف ا٤بدف كالقرل السورية
  ؟إىل ىذا ا٢بد يزعجهم صوت الشعوب مْب تنادل با٢برية

إىل ىذا ا٢بد يلرقهم أف تقوؿ ٥بم الشعوب كفوا عن السرقات كالسل  كالنه ، 
  ؟كاغربوا عن عيوننا ال نريد رؤيتكم
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تتحكم جينات إىل ىذا ا٢بد ٘بمعهم غريزة الوموش يف التعامل مع شعواهم، ك 
 االستبداد يف تصرفاهتم؟

نظرية ا٤بندسْب كالعصابات ا٤بسلحة كالقول ا٣بارجية ثقافة تشبع اها بعض 
أصحاب الفلخامة كالسيادة كا١ببللة كالسمو من مكامنا يف ا٤بنطقة العربية كمدىا دكف 

 غّبىا من مناطق العامل.
أف يقتل شعبها، أما نّبكف مل يكن عريب األصل، كلذل  اكتفى ٕبريق ركما دكف 

نيارين العرب ٝبع "نّبكف" كاألسد كالقذايف كعلى صاٌف كبقية الوجوه الكريهة فهم 
 .يريدكف مرؽ اإلثنْب معا،ا٤بدينة كالشع  كالوقوؼ على أطبل٥بما

٠بو الشع  اغّب أف سبلما جديدا اكتشفتو شعوب أمتنا كبدأ يدخل ا٣بدمة اآلف "
لصفر يف خريفهم ميث يقضى على كل أسلحتهم يريد" كىو سبلح تبدأ بو ساعة ا

كأليامهم كأمبلمهم يف البقاء أك التجديد أك التوريث كمن مث تيرب مشسهم كيزكؿ 
ملكهم كتيرب عنا كجوىهم الكريهة، كمينئذ ينقشع الظبلـ كيبدأ فجر األمة، كمعو 

العريب بعد  تستمع األذف بزقزقة العصافّب مفاكة بطلوؿ النهار كامتفاال بنسمات الربيع
 .غياب طاؿ انتظاره كاستحق انتصاره
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 (*) َجمً اٌشؼت وَغمظ إٌظبَ
يف ٢بظات الشعور بانكسار اإلرادة يفقد اإلنساف قدرتو يف السيطرة على ذاتو 
فيتصرؼ يف غيبة الوعى الذاتى بسلوؾ ا٢بيواف ميث تسيطر عليو غريزة الومش، كمن 

 يعبأ بلـو أك عتاب.  مث يرتك  أكرب الفظائع كالفضائح كال
الشعور بانكسار اإلرادة ململ من غّب ش ، إال انو ال ٲبكن أف يكوف مسوغا  

١برائم قتل عشوائية يستعمل فيها النظاـ أقذر أسالي  اإلبادة، كما تستعمل يف تسوييها 
 كتربيرىا أمط درجات الكذب كأقلها كأسلخفها سذاجة كاستيفاال.

ظة يردد أكذكبة ا٤بندسْب كالعصابات ا٤بسلحة، اإلعبلـ السورل مٌب ىذه اللح
كيف صفاقة مىٍن فقد ا٢بياء ٰباكؿ استيفاؿ ا١بماىّب، فيصور سورية ساكنة مستقرة، 
 ِٓشوارعها ىادئة ككأف شيئا مل يكن، ٛباما كما كاف يفعل اإلعبلـ ا٤بصرل أياـ ثورة 

ة مبليْب يهتفوف بسقوط يناير ميث كاف ميداف التحرير يف القاىرة  ٲبتلئ بأكثر من ٟبس
النظاـ بينما كاف التلفزيوف الر٠بى يظهر ميداف التحرير خاليا من الناس إال بعض 

 العشاؽ كىم يتبادلوف نظرات ا٥بياـ كيتطارموف اليراـ.
الصور الٌب بثها التلفزيوف ا٤بصرل ٤بيداف التحرير أياـ الثورة، كانت ٤بدينة القاىرة 

القرف ا٤باضى مْب كاف ا٢بنطور ىو كسيلة االنتقاؿ ككاف  كميداف التحرير يف ثبلثينات
 اليشم  ىو زم ا٤برأة ا٤بصرية كمن مث فلم تنطلى مٌب على األطفاؿ.  

النظاـ السورل ٲبارس نفس ا٢بيل الساذجة الٌب أفقدت أصحااها ا٤بصداقية 
 كاالمَباـ كقذفت اهم يف هناية األمر خلف قضباف السجوف.

عة أيضا مديث النظاـ السورل عن اإلصبلح كالتييّب،  كإذا  من قبيل ا٢بيل ا٣باد
كاف النظاـ جادا يف اإلصبلح كالتيّب فبلبد للناس أف تشعر بأف تييّبا مقيقيا قد بدأ، 
كعلى ا٢بزب ا٢باكم أف يدرؾ أف ا٢بيل الكاذبة ال ٲبكن أف تطيل عمر النظاـ كال مٌب 

مًٌل كجهو القبيح  .٘بًي
بْب السورين كشعاراهتا رغم تعداد القتلى كل يـو دليل على أياـ ا٣بركج ا٤بعهودة 

اإلصرار كاالستمرار، كإرادة الشعوب البد أف ٙبمل على ٧بمل ا١بد من األنظمة 

                                                 
 ـَُُِ/ٗ/ٖ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ا٢باكمة، كعليها أف تستوع  كتستجي  يف الوقت ا٤بناس ، غّب أف ا٤ببلمظ أف ردكد 
 فعل األنظمة الدكتاتورية تأتى دائما بعد فوات اآلكاف. 

ليباء السياسي ال ٯبعل أصحابو يقدركف الوقت بشكل صحيح، كمن مث كانت ا
 استجابتهم ٤بطال  الشعوب ا٤بشركعة قد ٚبطاىا الزمن ك٘باكزهتا الظركؼ. 

ا٤ببادرات األمنية كا٢بلوؿ عن طريق القوة كالشبيحة أك البلطجية ىى كسائل 
ف ماجز ا٣بوؼ يسقط  الطاغية ا٤بستبد يف مل ا٤بشكبلت، كىو ال ٲبكن أف يفهم أ

كلما زاد القهر كالقمع الييب، كأف مجم ككثافة القوة ا٤بستعملة تفقد خاصيتها عندما 
 تستعمل يف غّب موضعها كتتجاكز ا٢بد. 

كأف ردكد الفعل ٥بذا اليباء السياسي كالقمعى يدفع الوطن للومدة على اختبلؼ 
ا٣بيار األفضل كاألقرب بدال  شرائحو كما أنو ٧بفز إلرادة التحدل كٯبعل من ا٤بوت ىو

 .من ا٤بذلة، كمن مث كاف اختيار الشع  ١بمعة "ا٤بوت كال ا٤بذلة" عنوانا ٤بظاىراتو
الرئيس الشاب مل يفهم مواطنيو السوريْب بعد،  كيبدك أف فهمو سيكوف متأخرا كما  

 كاف أعمامو زين العابدين بن على كمسُب مبارؾ كعلى صاٌف كالقذاىف يف ليبيا. 
ادة الشعوب ال ٲبكن التعامل معها اهذا السلخف األمُب القذر الذل يقتات دماء إر 

، كيقود الوطن لكارثة ٧بققة.   ا٤بواطنْب كل يـو
على ضوء ا٢بقائق السابقة ٲبكن أف نفهم الوضع يف سورية، كأف ندرؾ سر إصرار 

 .الشع  السورل على التلخلص من مكم الطاغية
ل مافل يف عامل الفساد السياسي كاالستبداد، النظاـ البعثى يف سورية لو سج

كخرافة التصدل كا٤بمانعة إ٭با ىي ٦برد أكذكبة ييسىوًٌؽي النظاـ اها نفسو كيقتات منها، 
فا١ببهة الوميدة الٌب ظلت أربعْب سنة ىادئة كساكنة ال تنطلق منها رصاصة كامدة ٘باه 

السماء السورية كٙبليق طائراهتا إسرائيل، إ٭با ىي ا١ببهة السورية رغم عبث إسرائيل يف 
 ا٢بربية فوؽ قصر الرئيس.   

ككل مراق  لتاريخ العامل كا٤بنطقة يعرؼ أف سجل إسرائيل يف ا١برائم كقتل الشع  
 الفلسطيُب يفوؽ كل ا٢بدكد.

كأف ا١بهة الوميدة الٌب فاقت النازية يف تعاملها مع العرب عموما كالشع  
 إسرائيل. الفلسطيُب بشكل ٨بصوص إ٭با ىى
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مل يدف منها يف سجل جرائم اإلبادة اإلنسانية إال سلوبوداف ميلوسيفيتش، كرادكفاف  
 كاراديتش يف يوغسبلفيا السابقة )صربيا كا١ببل األسود(. 

يف السباؽ غّب ا٤بشرؼ ضرب الرئيس السابق مافظ األسد للعرب فيو بسهم  
 ل الصرب يف البوسنة كا٥برس .كبّبيف اإلبادة ا١بماعية، ففعل ٗبدينة ٞباه مثلما فع

ما يقع االف يف سورية مفزع كمركع بكل ا٤بعايّب اإلنسانية كالقانونية، كلكنو ليس 
جديدا، كيبدك أف السادة السوريْب تعودكا عليو من تل  األسرة الٌب مكمتهم قرابة 

 سنة كمن مث فقد أعدكا أنفسهم لو، كلن تنكسر بإذف هللا إرادهتم.  َٔ
 لو سجل مافل يف عامل اإلجراـ كاإلبادة فقد ارتك  عدة ٦باذر األسد األب

( ميث فتحت نّباف الرشاشات على السجناء يف تدمر،  َُٖٗمنها ٦بزرة تدمر )
كقتل فيها أكثر من ألف مواطن سورم من خّبة ا٤بواطنْب نزاىة كنظافة يد، كخربة 

ازر ريف إدل  كغّبىا كثّب، كتأىيبل كعلمان، كمنها ٦بزرة جسر الشيور، ك٦بزرة ىنانو ك٦ب
ـ، كقد مت فيها تدمّب مدينة ٞباة مٌب  ُِٖٗفرباير  ِمث ٦بزرة ٞباة ميث بدأت يف 

 مسجدا.  ٖٖبلغ عدد الضحايا مايقرب من ٟبسْب ألف نسمة كتدمّب 
الصمت العريب يف مينو على جرائم األسد يف ٞباه شكل يف جبْب األنظمة العربية 

تو أغل  دكؿ العرب األجاكيد شأنا داخليا ال ٯبوز التدخل فيو أك عارا ٨بزيا،  فقد اعترب 
 االعَباض عليو. 

ا٤بوقف العريب من تل  ا١برٲبة يف ذل  الوقت دفع مناميم بيجْب ليقوؿ ٤بن 
يعَبض على قتلو للفلسطينيْب: "ىذا شأف داخلى ال عبلقة لكم بو، كعلى مقربة منا 

 ا مل يسمع أمد لكم صوتا".مدينة أ٠بها ٞباة أبيدت كدمرت فلماذ
جرائم الداخل كانتهاؾ مرمات الوطن شعبا كمصاٌف ييرم اآلخرين يف ا٣بارج بأف 
 يفعلوا بشعوبنا ما يفعلو بعض مكامنا بنا يف الداخل "كما يهن يسهل ا٥بواف عليو"     

على نفس خطى ا١برٲبة صار سلفو بشار ككاف الناس يتوقعوف منو أف يكوف على 
فهو قد تعلم ط  العيوف كسافر كامت  بالناس كرأل كيف تتمتع شعوب  عكس أبيو،

اليرب ٕبرياهتا ككيف تتعدد األمزاب ككيف تتم عمليات تداكؿ السلطات بشكل 
دٲبوقراطي يكوف ا٢بكم فيو لصوت ا٤بواطن كاختياراتو، ككيف يتقاسم ا٢بكاـ كشعواهم 

 متاع  ا٢بياة اليومية؟
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ج أبيو ليثبت أف شجرة العلقم ال تثمر إال علقما لكن الرئيس اإلبن سار على هن
 كلو سقيناىا بالعسل ا٤بصفى.  

التوازنات السياسية الٌب ٚبضع ٢بساب ا٤بصاٌف كٙبالفات الصفقات االقتصادية 
كالٌب ٘بعل أصحااها يلوذكف بالصمت اآلف ٘باه تل  اجملاذر اليومية تصبح قذرة الوسيلة 

 شع  كرَل كإراقة دماء أبنائو األبرياء.  كالياية مْب يكوف ٜبنها إذالؿ
ميزاف ا٤بصاٌف كمفهـو ا٤بنفعة يف مضارة اليرب ا٤بادية ال ٯبوز أف يكوف ىو ا٤بعيار 
الضابط لسلوؾ من ينتموف إىل أمتنا اإلسبلمية من مكامنا ألف ا٤بنطلق ٨بتلف يف ا٤بنهج 

امة اإلنساف قداسة كالرؤية كالتصورات، فنحن أمة للدماء كاألعراض كاألمواؿ ككر 
خاصة يف ديننا، كمن مث فاألنظمة العربية ترتك  ا١بـر األكرب مْب ال هت  لنصرة شع  

 يباد. 
كما أهنا تقع يف احملظور األكرب مْب ترىن مواقفها كردكد أفعا٥با ٗبا يصدر يف 

 العاصمة األمريكية انتظارا ٤بعرفة ا٘باه الرياح. 
، كدمشق كانت يف يـو من األياـ عا صمة ا٣ببلفة األموية الٌب هت  لنصرة ا٤بظلـو

كمن مث فلها يف أعناؽ الشعوب مقوؽ ٯب  أف تلدل، ك٥با يف كجداف األمة شرؼ ٯب  
 أف يصاف. 

 كالشعوب لن تيفر ٢بكامها ىذا التلخاذؿ.
أما الشهداء الذين يسقطوف كل يـو على أيدل رجاؿ ا١بيش كاألمن كشبيحة 

 الذل ٲبد الثورة باالصرار كاالستمرار. النظاـ فهم الوقود الطاىر 
كدماؤىم لن تذى  ىدرا كإ٭با يف مقابل كل قطرة منها ترتعش أيدل النظاـ 
، كستستمر االنتفاضة كيبقى الشع   كتتقلص مسامة نفوذه كيتآكل يوما بعد يـو

 كيسقط النظاـ.
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 (*) صهشح اجملزوة فً مذَمخ اٌثىسح

ل األ ى ترتول كل يـو بالدماء الزكية، كاألسر مدائق ا٢برية ىف ثورة الشع  السور 
السورية تقدـ كل يـو عشرات الشهداء لَبكل تل  ا٢بدائق الٌب يصر النظاـ الفاشى 

ا.  على مرقها، كلن يتمكن بإذف هللا أبدن
كمن صفات الطاغية الدكتاتور أنو ىف ٢بظات الشعور بانكسار اإلرادة ييي  كعيو، 

ى ذاتو،  فيتصرؼ بسلوؾ ا٢بيواف مْب تسيطر عليو غريزة فيفقد قدرتو ىف السيطرة عل
 الومش، كمن مث يرتك  أكرب الفظائع كالفضائح، كال يعبأ بلـو أك عتاب.

الشعور بانكسار اإلرادة ململ من غّب ش ، إال أنو ال ٲبكن أف يكوف مسوغنا ١برائم 
ىف تسوييها  قتل عشوائية يستعمل فيها النظاـ أقذر أسالي  اإلبادة، كما تستعمل

 كتربيرىا أمط درجات الكذب كأقلها كأسلخفها سذاجة كاستيفاالن.
الرئيس االبن بشار األسد سار على هنج أبيو، ليثبت للدنيا كلها أف شجرة العلقم 

 ال تثمر إال علقمنا، كلو سقيناىا بالعسل ا٤بصفى.
تصادية الصفقات االق التوازنات السياسية الٌب ٚبضع ٢بساب ا٤بصاٌف كٙبالفات

كالٌب ٘بعل أصحااها يلوذكف بالصمت اآلف ٘باه تل  اجملازر اليومية تصبح قذرة ىف 
 الوسيلة كالياية مْب يكوف ٜبنها إذالؿ شع  كرَل، كإراقة دماء أبنائو األبرياء.

ميزاف ا٤بصاٌف كمفهـو ا٤بنفعة ىف مضارة اليرب ا٤بادية ال ٯبوز أف يكوف ىو ا٤بعيار 
تموف إىل أمتنا اإلسبلمية من مكامنا؛ ألف ا٤بنطلق ٨بتلف ىف الضابط لسلوؾ من ين

ا٤بنهج كالرؤية كالتصورات، فنحن أمة للدماء كاألعراض كاألمواؿ ككرامة اإلنساف 
قداسة خاصة ىف ديننا، كمن مث فاألنظمة العربية ترتك  ا١بـر األكرب مْب ال هت  لنصرة 

 شع  كرَل يباد.
رب مْب ترىن مواقفها كردكد أفعا٥با ٗبا يصدر ىف كما أهنا تقع ىف احملظور األك

 العاصمة األمريكية كعواصم اليرب انتظارنا ٤بعرفة ا٘باه الرياح.

                                                 
 ـَُِِ – َٖ - ِِ(، يـو ا٤بصريوفيفة )صح)*( نيشر يف 
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 ، كدمشق كانت ىف يـو من األياـ عاصمة ا٣ببلفة األموية الٌب هت  لنصرة ا٤بظلـو
كمن مث فلها ىف أعناؽ الشعوب مقوؽ ٯب  أف تلدل، ك٥با ىف كجداف األمة شرؼ ٯب  

ف يصاف، كالشعوب لن تيفر ٢بكامها ىذا التلخاذؿ، خصوصنا بعدما أضحت سورية أ
 اآلف عاصمة التضحيات كالبطولة كاإلصرار ٔبدارة.

الداعية الشاب مصطفى اجملذكب كاف آخر من كصلنا نبأ استشهاده ىف ثاٌل أياـ 
يش العيد ٩بن ضحوا من الشهداء الذين سقطوا كيسقطوف كل يـو على أيدل رجاؿ ا١ب

 كاألمن كشبيحة النظاـ.
دماء مصطفى اجملذكب كبقية الشهداء ىى الوقود الطاىر الذل ٲبد الثورة باإلصرار 

 كاالستمرار.
أما أسرة الشاب الشهيد فقد رفضت عبارات التعازل كا٤بواساة، كأصرت على 
أنينة التهنئة كا٤بباركة، كمن مث فقد أعادت لذاكرة ا١بميع دركسنا كنا قد نسيناىا ىف طم

 النفس كالسكينة كالقدرة على التسامى فوؽ األمزاف ىف أشد ا٣بطوب.
دماء الشهداء لن تذى  ىدرنا،كإ٭با ىف مقابل كل قطرة منها ترتعش أيدل النظاـ 
، كستستمر الثورة كيبقى الشع  كيسقط  كتتقلص مسامة نفوذه كيتآكل يومنا بعد يـو

 النظاـ.
٤بشهد كانت السمات الٌب ٚبللت مفل ركعة التضحية كسكينة القل  كجبلؿ ا

هتنئة آؿ اجملذكب كىم يزرعوف شجرة جديدة للحرية يف أرض سورية،كيرككهنا بدماء 
 ابنهم الشاب مصطفى.

األخ األكرب للشهيد د. فداء مل يكن معنا ىنا، كإ٭با كاف ىناؾ ىف ا٤بيداف أيضا،  
متهدجة أكضح الزميل الفاضل  كقد شاركنا الفرمة كالتهاٌل عرب ا٥باتف، كبعبارات أدبية

أف الشهداء ليسوا فقط زىورنا تفتحت يف مدائق الوطن، إ٭با ىم ٬بيل زرعت ىف مدنو 
كميادينو كشوارعو كقراه، ٬بيل ٙبمل الثمار لتطعم ا١بائع كتظلل العامل كالفبلح، كتعلو  

 كل عاـ يف ٠باء ا٢برية لتحقق الكرامة ألبناء سورية.
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يسعف العامل الشاب كالزميل ا٤بَبع بالوطنية ليقوؿ كل ما يريد،  ا٥باتف مل يسعفنا كمل 
كلنسمع ٫بن أيضنا منو كل ما نريد. كألٌل أعرفو كأعرؼ ما يدكر ٖباطره كما ٯبوؿ ىف 

 نفسو الكبّبة كالشجاعة أبيح لنفسى أف أقوؿ نيابة عنو نعم.
٭با بعناقيد نعم دماء الشهداء ٬بيل ترتفع ىاماهتا ال بعناقيد الرط  ا١بُب،كإ

ا ىف البطولة غاب زمننا طويبلن، كلتضيف ٥بذا اجملد سبقنا للشاـ  الشجاعة لتعيد لسوريا ٦بدن
 كلو ىف عامل العزة كالكرامة كا٢برية.

أركاح الشهداء ىى ينابيع ا٤باء الٌب تركل مقوؿ الوطن كٙبوؿ صحراءه إىل 
٠باء الوطن فتحميها  ركضات كجنات، كدماء الشهداء ىى األشجار الطيبة الٌب تظلل

 من تصحر الطيياف كاالستبداد كالدكتاتورية.
كىى قطرات الندل الٌب تبلل أكراؽ ا٢بدائق ىف الصباح الباكر كعند ا٤بساء 

 لتحميها من مر ا٥بجّب كرمضاء القيظ.
 كىى ا١بذكر القوية الٌب تساعد على مقاكمة العواصف كٙبمى من السقوط.

مى بناء اجملتمع ا١بديد، ٦بتمع ثورة الشاـ الٌب ضربت كىى القواعد ا٤بتينة الٌب ٙب
تيو الذين فقدكا أبصارىم  ا٤بثل ىف التضحيات كاإلصرار على إسقاط نّبكف سورية كطييمى

 كبصّبهتم.
دماء الشهداء ىى الَبياؽ الذل ٰبمى الشاـ كأبناءه كأجيالو ا٤بقبلة من ٠بـو القهر 

 كالذؿ كا٢برماف كالفساد.
حية كسكينة القل  كجبلؿ ا٤بشهد، ليس ىف ميادين دمشق كىى ركعة التض

كمدىا، كإ٭با ىف كل مدف سورية األبية الٌب تستعصى على كسر اإلرادة أماـ كل قوافل 
 ا١بنب كالعار الذين استأجرىم النظاـ لقتل الشع  السورل األ ى.

ا دماء الشهداء ىى األمل القادـ من رمم ا٢برية ليحٓب نفوسنا كادت ٛبوت كم دن
كغيظنا، كيوقظ عقوالن نامت مٌب غابت عن الوعى، كيفجر كجداننا مليئنا بقيم ا٢ب  

 كاإلخوة كالتسامح الذل فقدناه زمننا طويبلن.
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ىى شعلة الضوء األكىل الٌب توقظ بالنور أجفاف ا٢بياة ىف الشاـ كلو، فينبثق من 
مة كتضحية كنببلن لتبدد جذكهتا كمرارهتا طاقات كأنوار السوريْب مْب تتجلى كتتؤلأل عظ

 ظلمات قركف كاملة.
ىى مشس سطعت من أعماؽ الشهيد ا٤بتألقة لتحكى قصة اإلصرار على مقاكمة 

 الظلم كاالستلخفاؼ بالدكتاتور كقوتو كلو بصدكر عارية.
ىى قمر أضاء ىف ٠باكات الشاـ فحو ؿ ليلها هنارنا،  كظلمتها ضوءنا، كظلمها عدالن 

 الشع  السورل األ ى على ا٤بقاكمة، كلو من بْب رفات ا٤بقابر.ككرامة، كليلكد قدرة 
دماء الشهداء تزرع ىف أرض ا٢برية زىرة ٝبيلة ال تذبل أطرافها كال تتيّب رائحتها 
كال ٘بف عصارهتا ا٢بية، ىى ملم ٝبيل ترددت كلماتو كر٠بت مركفو على الوجوه 

 السمر، كٙبقق ىف خطانا.
 لة، كعليو كاجبات كلو مقوؽ.ىى إٲباف بأنو إنساف كلو رسا

ىى إرادة شع  أراد،كقوة أمة ٙبركت، كعزٲبة ثورة عرفت طريقها كمددت ىدفها 
 كالويل ٤بن يعوؽ مركتها أك يعطل مسّبهتا.

ىى نسمة م  ىبت بعفوية على قلوب الصبايا فلخفقت، كعلى عقوؿ الشباب 
 ـ لتساىم.فتحرر، كعلى مشاعر األـ فتحركت بأكالدىا ىف كل ميادين الشا

دماء الشهداء ىى نبض جديد ىف ا١بسد السورل أمده بإكسّب الشجاعة، فكسر  
 كل مواجز ا٣بوؼ، كمطم كل أسوار القهر كالذؿ كقرر أف يعيش مر ا.

الشاب السورل النحيل الصامت عرؼ طريقو كأباف عن قدراتو مْب قرر أف 
كسقوط القذائف كاصطياد يساعد الضحايا كأف يييث ا٤بقهورين، رغم خطورة اجملازفة 

 األبرياء بنّباف طاغية الشاـ.
جسارة كسواعد ابن اجملذكب الذل تر ى ىف بيت النضاؿ كالعلم ىى رمز للمقاكمة 
الشريفة مْب تتحدل كتتصدل كلو بصدكر عارية أمدث ما أنتجتو مصانع القهر من 

 كسائل التلخويف كالرع .
ة، ٝبيلة ا٤بظهر ىف أسرة اجملذكب، كاف الشاب مصطفى ٲبثل رٰبانة فوامة الرائح

لكنو قرر أف يكت  بدمائو كلمات ا٢برية كالكرامة كالعزة ىف ميداف الشرؼ، كأف ٲبوت 
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ا، كلّبفض أبوه كأمو كلمات ا٤بواساة، كيطالباف بدالن منها بالتهنئة؛ ألف األسرة  شهيدن
 قدمت بعض كاجبها كنالت ذل  الشرؼ العظيم.

لومة ٙبركت فيها كل أمواج النهر السورل الساكن  الشاب مصطفى اجملذكب كاف
 منذ العصور فأفاض على شطآنو ليكرر كتابة البيت ا٤بشهور:

 مٌب يراؽ على جوانبو الدـ        ال يسلم الشرؼ الرفيع من األذل  
إصرار الشاب على الواج  كاف جزءنا من ركض األسرة الرياف، سقطت بعض ٜباره 

جذكره ىف الشاـ أصيلة األعماؽ، تستعصى على الطاغية كابن  ىف ميداف الواج ، لتبقى
الطاغية.  تستمع إليو ىف دركسو فتشعر أنو قلم التاريخ مْب يتوىج غبطة كسركرنا كىو 
يكت  مركؼ ا٢برية، كٱبيل إلي  أنو دفَب أشعار عتية، ال تكفى صحائفو كل أنواع 

ء ٕبق األركاح الطاىرة الٌب ذىبت البطولة، كل دكاكين الشعراء تعجز قصائدىا عن الوفا
 لنبقى، كضحت لنعيش،كغابت لتكوف الشاـ كلها ماضرة كفاعلة.

الشاب مصطفى اجملذكب كغّبه من الضحايا يصنعوف بتضحياهتم كدمائهم عبّب 
 ا٢ب  يستنشقو أىل الشاـ كلو، بعدما ماكؿ االستبداد أف يرضعهم كلكس الكراىية.

ا  كنزكالن على رغبة أسرة الشهيد كامتثاالن ألمرىم أقوؿ ٥بم: ٫بتسبو عند هللا شهيدن
ا، هتنئة من القل  فقد فاز كسبق إىل الفردكس فارسكم.  كال نزكى على هللا أمدن
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 إٌبفزح اٌثبِٕخ
 أصِخ اٌذعزىس

 ؟أَ أصِخ يف اٌصذوس واجلزوس
القضية ا٤بثارة ىذه األياـ ليست قضية دستور بقدر ما ىى قضية     
قدٲبة بدأت جذكرىا ىف أرض أمتنا بعد ملقات من  ، كىى قضيةجذكر

الصراع، السياسى بينها كبْب أعدائها منذ زمن قدَل، انتهت بثبلثة أنواع من 
 اإلقصاء:

 األكؿ: سياسى مت بسقوط ا٣بليفة.
كالثاٌل: تشريعى مت باستبعاد أمكاـ الشريعة اإلسبلمية، كاستبداؿ 

خرل مستوردة كمعلبة فرضت قسرنا كقهرنا منظومتها التشريعية ٗبنظومة أ
 كىى ال تناس  البيئة.

كالثالث: ثقاىف مت ٗبحاكالت ىدـ اللية كالسلخرية منها كاستبامة ا٣بطأ 
فيها، ككاف ىو األخطر ألنو ٰبفر خنادؽ من التجهيل ٙبوؿ بْب ا٤بسلم 

استيعابو، كمعرفة مقاصده كأىدافو، كاستلهاـ  كفهم  كتابو، كالقدرة على
 كاقعو كٙبكيمها ىف كل اجملاالت. صوصو كأمكامو كتنزيلها علىن
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 أوي أػشاط احلشَخ.. 
 (*) االعزفزبء ػًٍ رؼذًَ اٌذعزىس

ليعذرٌل القارئ الكرَل ىذا األسبوع مرة أخرل عن مواصلة الكتابة يف سلسلة 
"أكؿ أعراس ػػػػػ"الثورة بْب ٙبليل ا٣برباء كمفاجآت األقدار"، إذ ال ٯبوز أف ٙبتفل مصر ب

ا٢برية كأف ييفل مثلى عن ىذه ا٤بناسبة العظيمة كأنا ا٤بتيم اها، فتمر دكف أف أكت  عنها 
كأف أكت  ٥با، كألٌل أعرؼ أف كعي القارئ الكرَل لن يسا٧بُب إذا غفلت، كأنو 
سيعاتبُب غاضبا إذا مرت ا٤بناسبة العظيمة دكف أف أكت  عنها؛ ألهنا بالنسبة لنا ٝبيعا 

ت  كالقارئ معا ٛبثل أكؿ عرس من أعراس ا٢برية، يف أكؿ موسم من مواسم فرح الكا
 الوطن بتحرير إرادة أبنائو.

 ا٤بتابع للحوار الذل ٯبرل اآلف يف الوطن ا٢ببي  ٯبد عجبا.
فبعد سنوات عزلة الشع  عن ا٢برية يف اٚباذ قراره بنفسو، كمصادرة كل رأل ال  

د كالرئيس األكمد كالقرار األكمد، كبعد تزكير إرادة يوافق ا٥بول ا٤بلوث للحزب األكم
الشع  يف انتلخابات شهدت الدنيا كلها بشفافيتها يف التدليس كالتزكير الفاجر 

 كالصريح.
كبعد تكميم األفواه ا٢برة كشراء األقبلـ الٌب كانت كما زالت للبيع سادت مالة  

من أبناء شع  الكنانة ٗبا ٲبكن  من اإلمباط العاـ يف كل اجملاالت كمن مث أصي  الكثّب
 أف نطلق عليو باالكتئاب الوطُب.

 كاالكتئاب نوعاف سلىب كإٯبايب.
كمن خصائص االكتئاب السليب أنو يعزؿ صامبو عن األمداث كٯبعلو مَبددا  

 كمَباجعا كمنسحبا،فبل شئ يستحق كال شئ يهم كال شئ يتيّب.
كتئاب اإلٯبايب كىو اكتئاب يعكس يقابل ىذا النوع من االكتئاب نوع آخر ىو اال  

يف سلوكيات صامبو صفات مناقضة، فيجعلو سريع ا٢بركة، جسورا يف اقتحاـ ا٤بلخاطر 
 كلو كانت ملذية كخطّبة، كمندفعا ٤با ٱبطر على بالو كلو للوىلة األكىل كبدكف تفكّب.

                                                 
 ـَُُِ - ّ - ُٕ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ة ىذه الصفات جعلت بعض كبار كالة األمر يف العهد ا٤بلخلوع يتلخذكف منها ذريع 
ليقولوا عنا يف كسائل اإلعبلـ العا٤بية بأننا لسنا ملىلْب ٤بمارسة الدٲبقراطية، كال ٭بل  
نضوجا يف استعما٥با، كمن مث فبلبد من أف نكوف ٙبت الوصاية، كىذه الوصاية البد أف 
تكوف من السادة الكبار مباشرة، أك يتوالىا ككبلء من بُب جلدتنا ينوبوف عنهم كال 

إدارة شلكف الببلد كقيادة الدكلة، كلرٗبا كاف ىذا ا٤بسلكؿ اهذا التصريح  ينوبوف عنا يف
 يرشح نفسو كيعرض خدماتو ليكوف ككيبل عنهم يف إدارة شلكننا السياسية.

التصرٰبات ا٤بذكورة شكلت هناية سياسية لصامبها، كأصابت أغل  الشع  ٖبيبة  
 ح اها.أمل، ككانت ردات الفعل رفضا مطلقا للتصرٰبات كمن صر 

الشع  احملرـك من مقو يف إدارة شلكف بلده ٕبرية كعدالة كعن طريق الدٲبقراطية  
 الصحيحة ٛبيىارسي عليو تل  الوصاية اآلف ليقوؿ: ال للتعديبلت الدستورية ا٤بقَبمة.

التعديبلت الدستورية يف ا٢بقيقة جاءت ملبية ٤بطال  ا٤برملة، كىي يف مقيقتها  
 آلية الوصل بْب مرملتْب:تشكل ٗبوادىا ا٤بعدلة 

مرملة الشرعية الثورية الٌب اها كعن طريقها تسقط كل ملسسات الدكلة القائمة،  
كبْب الشرعية الدستورية الٌب تلسس لبداية مرملة جديدة كبناء ملسسات جديدة 
كدستور جديد ك٦بالس نيابية جديدة كرئيس جديد بسلطة ٧بدكدة كلفَبة زمنية ٧بدكدة 

م تزكير كٙبت مراسة كإشراؼ القضاء بداية من إعداد الكشوؼ كبعيدا عن أ
االنتلخابية كمٌب إعبلف النتائج، كمن مث فهذه التعديبلت ٛبثل قنطرة ينتقل اها اجملتمع من 
الشرعية الثورية إىل الشرعية الدستورية كيف مدل زمُب أقصاه ستة أشهر كىذا ىو 

قد اكتمل، انتلخابات بر٤بانية جمللسي السقف الزمُب الذل ٯب  خبللو أف يكوف كل شئ 
الشع  كالشورل، مث انتلخاب للرئيس كمن مث الدعوة ١بمعية تأسيسية لصياغة دستور 

 جديد للببلد.
اللجنة الٌب تولت صياغة النصوص ا٤بعدلة ليست يف ماجة لشهادة صبلمية من  

كمشهود ٥بم أمد ال مُب كال من غّبل ألف أعضاءىا رجاؿ ثقاة، كىم ٧بل إٝباع كطُب 
بالكفاءة كالنزاىة كالتجرد، كقد كانت اللجنة على درجة من الوعي كاإلماطة كاإلدراؾ 
ككانت دقيقة يف صياغتها للتعديبلت ا٤بطلوبة ٗبا ال يَبؾ ٦باال للتأكيبلت الفاسدة أك 

 االستيبلؿ للهول السياسي.
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كال معناىا  االعَباضات الٌب كجهت إىل التعديبلت مل تتناكؿ نصوص التعديبلت 
كال مٌب ركمها، كإ٭با ٙبدثت عن عموميات كمطلقات ال تصلح دليبل يقدح يف تل  

يناير يستحقوف دستورا  ِٓالتعديبلت، ٗبعُب أف أصحااها يقولوف مثبل: "شهداء ثورة 
جديدا"، "ا٤بدة ليست كافية الستعدادات األمزاب ٣بوض االنتلخابات "، "ال مانع من 

مدة أخرل"، "التعديبلت ا١بديدة معناىا ىيمنة اإلخواف كا٢بزب  بقاء اجمللس العسكرل
الوطُب على مقاليد األمور يف الدكلة"، ككبلـ كثّب من ىذا النوع العائم الذم يشبو 
قطرات ا٤باء يف غرباؿ ٕبيث ال ٲبكن  اإلمساؾ اها.كىكذا يتم التشويو كطمس ا٢بقائق 

 على طريقة ٠ب  لنب ٛبر ىندل.
نناقش أشلخاصا كال تيارات بعينها كما أننا ال ننحاز لفريق على ك٫بن ىنا ال  

مساب فريق آخر كال نرجح كفة تيار على تيار فلست منتسبا إال إىل الشع  ا٤بصرم 
العظيم، كمن ىنا أناقش أفكارا طرمت كتطرح ٙبدث ضبابا موؿ ا٢بقيقة كتتسب  يف 

نة الكلمة يف أية مرملة من بلبلة كتردد لدل عامة الشع  ال ٘بوز أصبل ٗبقتضى أما
مرامل ا٢بياة السياسية كٖباصة ىذه ا٤برملة بالذات ٤با ٥با من مساسية ك٤با يتسب  فيو 
ذل  الطرح من انقساـ بْب فئات الشع  يف كقت ٫بتاج فيو إىل كل ما ٯبمع الصف 
كيومد الكلمة كيزيل كل أسباب الش  بْب فئات كشرائح الشع  ا٤بصرل، كالقضية 

 تتصل ٕبرية الرأم بقدر ما تتصل بالتأثّب على ا٤بصاٌف العليا للوطن. ىنا ال
ا٢بجج الٌب طرمت كاعَباض على التعديبلت ىي يف ا٢بقيقة شهادة ٥بذه  

التعديبلت عند النظر ا٤بتأمل، فا٤بعَبضوف يقولوف ل : ال نريد ترقيعا كإ٭با نريد دستورا 
 جديدا.
يع كأمانيهم يف ا٢بصوؿ على أكرب قدر ا٤بطل  منطقي كىو يعرب عن رغبة ا١بم 

٩بكن من ا٢بقوؽ كا٢بريات الٌب مرمنا منها فَبة طويلة، لكن ترؾ ا٤بتاح كرفض 
التعديبلت كاإلصرار أكال على دستور جديد يضيع ا٤بمكن ا٤بتاح اآلف بكل ما فيو من 
ٞباية ٢بقوؽ الشع  يف انتلخاب بر٤باف عن طريق التصويت ا٢بر كا٤بنضبط بقواعد 
الرقابة كالدٲبقراطية النزيهة مث انتلخاب رئيس بسلطات ٧بددة يف ا٤بدة كالتصرفات، 
كضبط أجهزة الرقابة بأف تكوف عيوف الشع  عليو، كل ذل  يضيع عندما نقوؿ ال 
للتعديبلت الدستورية، عندما نقوؿ ال للتعديبلت الدستورية كنطال  بانتلخاب الرئيس 

رعوف لو سلطات غّب ٧بدكدة، كمن مث فهو الذل أكال فذل  يعُب استبداؿ طاغية بف
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يصيغ الدستور كيفصل مواده كفق الرغبة كا٥بول كٗبا يضمن لو سلطات مطلقة، مث 
يكوف من مقو أف ٱبتار ماشيتو كأف ٱبتار نيابة عنا اجمللس الذل يتعاكف معو، كسيجد 

٣بلف سنوات، ترزية القوانْب فرص عمل جديدة، كمعُب ذل  أننا نكوف قد رجعنا إىل ا
 كيتكرر يف مياتنا السياسية ما فعلو ا٢بزب الوطُب كمعو أٞبد عز كماشيتو.

التيارات الٌب تنادل بعدـ ا٤بوافقة على التعديبلت الدستورية ال تفعل ذل  من  
أجل الدٲبقراطية، كإ٭با ىى مدفوعة ٥بذا ا٣بيار خوفا من الدٲبقراطية نفسها، كألف عدـ 

لدستور تعُب تأجيل كل شئ ٢بْب انتلخاب رئيس جديد، كىذه ا٤بدة  ا٤بوافقة على تعديل ا
كافية للحزب الوطُب، إذ إننا اهذا التأجيل نكوف قد أعطيناه فرصة الزمن الذىبية الٌب 
يستعيد فيها أنفاسو للعودة بثوب جديد، فرجالو طلقاء، كىم أغنياء، ككوادره موجودة 

لم عقده كيعود مرة أخرل،كرموزه كرؤكسو ال كمنتشرة يف احملليات كلها، كٲبكنو أف يلم
زالوا ٲبارسوف دكرىم، كبعضهم يف قمة ىـر السلطة كٲبارس عملو من القصر ا١بمهورل، 
مث إف الرئيس ا٤بلخلوع ككريث عرشو كعائلتو ال زالوا يف مصر كعلى بعد أمياؿ من 

 يف بعض القاىرة، فهل تريدكف التأجيل لتمنحوهنم فرصة العودة بثوب جديد كتييّب
 الوجوه؟
أك يكوف بقاء ا٢بكم العسكرل ىو ا٢بل اآلخر؟ كمع ثقتنا الكاملة يف قواتنا  

ٲبكن أف يتكرر مرة اخرل ميث للسلطة  ـُِٓٗا٤بسلحة، إال أف سيناريو ثورة سنة 
 بريقها كإغراؤىا كجاذبيتها كالعسكر بشر، كالبشر ىم البشر يف كل العصور.

لف، كالذين يقفوف ضد التعديبلت الدستورية مجم اجملازفة ىنا خطّب كمك 
يدفعوف بنا ٥بذا ا٣بيار ا٤بر، كإذا كانت التعديبلت الدستورية تعديبلت ملقتة تعرب بنا 
مرملة االىتزاز كاالضطراب كالفوراف الوطُب الذل نعيشو اليـو مث يتم الدعوة بعد 

لصياغة دستور  استقرار األمور لتأسيس ٝبعية كطنية تضم أىل ا٣بربة كاالختصاص
جديد يطرح على الشع  يف كجود بر٤باف منتلخ  بإرادة الشع ، كرئيس جاء إىل 
ا٢بكم أيضا بإرادة الشع ، فلماذا كل ىذا الضجيج موؿ ا٤بواد ا٤بعدلة؟ ك٤باذا ٪بعل 

 من ا٤بوافقة على التعديل أك االعَباض عليو قضية يتلخاصم اجملتمع مو٥با.
 ٲبقراطية أف تأتى ٖبصـو لو يف الفكر كالتوجو؟ىل ألف ىناؾ من ٱباؼ من الد 
ىل ألف ىناؾ كما يقولوف تيارا جاىزا كلو مضوره كتأثّبه يف الشارع ا٤بصرم  

كسيفوز متما يف االنتلخابات ا٤بقبلة؟ كما العي  يف ذل ؟ مث أال يكوف طرح القضية اهذا 
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لخلوع ثبلثْب سنة الشكل ىو نوع من تكرار استعماؿ الفزاعة الٌب لوح اها الرئيس ا٤ب
 ليحكم بقانوف الطوارئ.؟

كإذا كاف التيار ا١باىز كىم يقصدكف تيار "اإلخواف" قد أعلن أكثر من مرة كعلى  
لساف قادتو كبكبلـ قاطع أهنم ال ينوف ا٤بنافسة على موقع الرئيس، كال يريدكف أف 

األمزاب  يشكلوا أغلبية يف الرب٤باف، كسيكتفوف بثلث األعضاء ليشركوا كيشاركوا
األخرل، كىذه يف ا٢بقيقة منكة سياسية، كىم ال ٲبكنهم نقض ىذه الوعود لسب  
بسيط كىو أهنم ال يريدكف أف ٰبققوا ظنوف خصومهم السياسيْب، كما أف نقضهم ٤با 
قطعوه على أنفسهم يفقدىم ا٤بصداقية ٛباما كٱبرجهم من السامة السياسية، كىم بيّب 

يف ىذا ا٣بطأ الفادح، كقد بعثوا بتل  الرسالة داخليا  ش  أذكى كأنضج من أف يقعوا
كخارجيا، كقد تيّبت كجهات نظر الكثّبين من أبناء الشع  ٘باىهم بعد الثورة، كزاد 
رصيدىم الشعىب ٤بواقفهم الٌب ترفعت عن ا٢بزبية كالفئوية بينما اآلخركف ال يتمتعوف 

ابات كمن مث فقد ينكشف ٕبضور يف الشارع ا٤بصرل كليسوا جاىزين ٣بوض االنتلخ
 غطاؤىم الشعيب؟

كإذا كاف التيار الذل ٰبظى بالقبوؿ كا٢بضور كيتمتع با١بهوزية كقد كاف ك٤بدة  
طويلة ٧بظورا عليو كل أنواع النشاط السياسي كغّب السياسي، بل كانت توجو إليو 

كملثرا الضربات اإلجهاضية كاالستباقية بْب ا٢بْب كاآلخر كمع ذل  ظل صامدا كماضرا 
 فهذه شهادة لو كإدانة ٤بوقفكم من جوان  متعددة نللخصها يف اآلتى:

أكال: أف تيارىم كاف ٧بظور النشاط، كاالنتساب إليو يشكل لصامبو مشكلة تزج  
بو يف غياى  السجوف كا٤بعتقبلت كٙبرمو من كل الوظائف كتسب  لو قيودا غّب 

ا٢بظر كمل تتعرضوا ٤با تعرض لو ىذا  معدكدة يف ا٢بركة، بينما مل ٯبر عليكم أنتم ىذا
التيار كمع ذل  انتظمت صفوفو كأصبح جاىزا بينما مل تنتظم صفوفكم، كمل يكن لكم 
يف الشارع مضور أك تأثّب كمن مث فكيف يثق بكم الشع  يف إدارة الببلد بطريقة 

 دٲبقراطية؟
طل  كىل ا٥بركب من القصور كالتقصّب يكوف برفض التعديبلت الدستورية ك  

 تأجيل االنتلخابات كمرماف الشع  احملرـك من ٩بارسة مقوقو؟
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إف كاف األمر كذل  فهذا يعُب أف ركوبكم ٤بوجة الدعوة إىل الدٲبقراطية يفتقد  
هىا رىضيوا  ا٤بصداقية، كأنكم ال تلمنوف إال بدٲبقراطية اإلقصاء على طريقة )فىًإٍف أيٍعطيوا ًمنػٍ

ا إً  هى ًإٍف ملىٍ يػيٍعطىٍوا ًمنػٍ  . (ٖٓ)التوبة: ذىا ىيٍم يىٍسلخىطيوفى( كى
ثانيا: إذا كانت دكافع رفض التعديبلت الدستورية نابعة من مالة االكتئاب الوطُب  

الذل عشناه ٝبيعا نتيجة العزلة السياسية فنحن نتفهم ىذه الدكافع ألهنا نتيجة طبيعية 
النفسية، لكن ىذا  لتمرد ا٤بكتئ  مٌب على الدكاء الذل يساعده على ا٣بركج من أزمتو

الرفض بقدر ما ٲبثل مقا ألصحابو يف ٩بارسة ا٢برية الٌب غابت عنا زمنا طويبل، إال أف 
القبوؿ بو يشكل يف الوقت ذاتو استمرارا لؤلزمة، كيعُب أف بعضنا يساعد البعض اآلخر 
 ال يف الشفاء كإ٭با يف استمرار ا٤برض، كىذا غّب مقبوؿ يف فقو ا٤بصلحة، كما أنو غّب

 معقوؿ يف منطق العقل كا٢بكمة.
مث إنو تكريس لدعول عدـ النضوج السياسي، كأننا ال يناسبنا إال االستبداد، كأننا  

ٯب  أف نظل دائما ٙبت كصاية اآلخرين أك ككبلئهم كمن ينوبوف عنهم، كىذا ما ال 
يقبلو كل مصرل شريف كال يرتضيو مواطن مر، كإال فلماذا كانت الثورة بكل 

 هتا؟تضحيا
ثالثا: إذا كاف الرفض يف باطنو يستهدؼ ٧باكالت تييّب ا٤بادة الثانية من الدستور  

بينما يرتدل يف ظاىره رفض الَبقيع كا٤بطالبة بدستور جديد، فإننا نذكركم بأف كل أمم 
األرض ٥با ثوابت ال تسمح ألمد أف يعبث اها أك يتجاكزىا كيتعدل عليها كدكف ذل  

ت كما يقولوف، كإ٭با قطع الرقاب. فهل عقائدنا كثوابتنا أقل يف عندىم ال قرط القتا
 ا٢بماية كالتقديرك القداسة من عقائد اآلخرين؟.

نقوؿ لكم كٗبلئ الفم كالعقل كالفلاد: مصر دكلة مسلمة، دينها الر٠بي ىو  
اإلسبلـ،ٙبمى كٙبفظ كل مقوؽ مواطنيها من غّب ا٤بسلمْب كتعتربىم إخوة لكل أبنائها 

اء يف الوطن، كلن تسمح ألمد مهما عبل كعبو أف يتبلع  اهويتها اإلسبلمية، أك كشرك
أف يقطعها عن دينها أبدا كمن مث فا٤بادة الثانية من الدستور مادة سيادية ال ٯبوز ا٤بساس 
اها، كالكبلـ عنها تصرٰبا أك تلميحا خط أٞبر، كمع التعديبلت أك مٌب مع الدستور 

ا٤بوقف كسيكوف الشع  ا٤بصرم بيالبيتو السامقة ضد من ا١بديد سنواجو معا نفس 
يريدكف أف ييتالوا ىويتو كسيكوف سيف الدٲبقراطية ذاهتا كالذل ٚبافوف منو اآلف ىو 
 الوسيلة كالسبيل لكشفهم كإبعادىم عن السامة السياسية كستجربوف ذل  بأنفسكم.

اختيار رئيس لديو القابلية أما إذا كاف رفض التعديبلت كا٤بطالبة بانتلخابات رئاسية ك  



326 

 

لوجود شللية جديدة، فإف ميداف التحرير مفتوح كٝبوع الشع  ا٥بادرة كالٌب ضحت 
كمشدت من أجل تييّب النظاـ لن ترضى أبدا باستبداؿ طاغية بطاغية كاستبداؿ شلة 

 ا٢بزب الوطُب الٌب عانينا منها بشلة أخرل تريد أف تعيد الزمن كالتاريخ إىل الوراء.
ن مث نقوؿ للجميع تعالوا إىل كلمة سواء لصاٌف الوطن، كليلختار الشع  ٕبريتو كم 

كإرادتو من يقود السفينة الوطنية،كليسمو كل منا عن ا٤بصاٌف ا٣باصة كاالنتماءات 
الفئوية الضيقة، كلنتعلم ٝبيعا،ا٤بوافقوف على التعديل كا٤بعَبضوف عليو، أف النجاة 

وافقوف كمعَبضوف، كأف ا٣بركؽ الٌب ٰبدثها البعض اليـو لسفينة الوطن ٪باة لنا ٝبيعا م
يف سفينة الوطن ستسب  غرؽ السفينة كنيرؽ معها ٝبيعا،موافقوف كمعَبضوف ال قدر 
هللا، كلنأخذ اآلف ما ىو متاح فنقوؿ نعم للتعديبلت الدستورية، مث نطال  ببقية 

 م للتبعية كاالستبداد.االستحقاقات. كإال فإف ال للتعديبلت الدستورية... تعُب نع
كىف أكؿ عرس للحرية، كمع أكؿ مواسم فرح الوطن بتحرير إرادة أبنائو،أزؼ من  
كل قلىب خالص التهاٌل ٤بن يقولوف ال؛ ألهنم ٲبارسوف مقهم يف ا٢برية،كخالص التهاٌل 
كالشكر ٤بن يقولوف نعم؛ ألهنم ٲبارسوف مقهم كيلدكف كاجبهم كأستيفرهللا ٤بن قاؿ 

 ه سبحانو ٤بن قاؿ نعم، كأقوؿ قوىل ىذا كلست ككيبل عن أمد.ال،كأدعو 
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  )*(ِصش واٌغؼىدَخ.. ثؼذِب هذأد اٌؼبصفخ 
 قانوف ا٤بصاٌف ىو القانوف السائد عادة يف العبلقات الدكلية، ككل كبلـ غّب 
 ذل  ىو من قبيل اجملاملة الٌب تقاؿ أميانا على ألسنة الدكبلوماسيْب. 

القواعد الثابتة الٌب ٙبكم كل العبلقات بْب الدكؿ، غّب أف بلدا ىذا القانوف  ينظم 
كامدا يستثُب من ىذه األمكاـ إذا اعتربناىا قوانْب ماكمة للعبلقات الدكلية، كىذا 
البلد ىو ا٤بملكة العربية السعودية يف عبلقتها بالدكؿ اإلسبلمية كلها، ذل  ألف الرباط 

كإ٭با ىو رباط ركمى صاغو هللا قانونا ٰبكم كجداف  ،ىنا ليس فقط رباط ا٤بصاٌف ا٤بادية
فيجعل أفئدة من الناس  ،ا٤بسلمْب يف كل مكاف كيتقدـ على كل قانوف من صياغة البشر

ن  إليو، ككانت تل  دعوة نيب هللا إبراىيم عليو السبلـ  هتول إىل مقدسات ىذا البلد كٙبًي
ر بػ نىا ًإٍلٌ أىٍسكىنتي ًمن ) ل  ا٤بعُب  داعيا:مْب ترؾ الزكجة كالولد يف رعاية ربو، مث توجو الق

ةن مًٌنى  ةى فىاٍجعىٍل أىٍفًئدى الن اًس ذيرًٌي ًٍب ًبوىادو غىٍّبً ًذم زىرٍعو ًعندى بػىٍيًت ى اٍلميحىر ـً رىبػ نىا لًييًقيميوا الص بلى
   .(ّٕ :)إبراىيم (كفى تػىٍهًوم ًإلىٍيًهٍم كىاٍرزيقٍػهيم مًٌنى الث مىرىاًت لىعىل هيٍم يىٍشكيري 

طال  كل مسلم يف صلواتو بأف يوىل كجهو أيضا  القانوف ا٢باكم للوجداف الديُب 
كىًمٍن مىٍيثي خىرىٍجتى )ض هللا فقاؿ رأم مكاف ىو فيو على أشطر ا٤بسجد ا٢براـ من 

مىٍيثي مىا كينتيٍم فػىوىل وا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي لًئىبل  يىكيوفى فػىوىؿًٌ كىٍجهى ى شىٍطرى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً كى 
هيٍم فىبلى ٚبىٍشىٍوىيٍم كىاٍخشىٍوٍل كىأًليمًت  نًٍعمىًٍب عىلىٍيكيٍم لًلن اًس عىلىٍيكيٍم ميج ةه ًإال  ال ًذينى ظى  لىميوا ًمنػٍ

 .(َُٓ: )البقرة (كىلىعىل كيٍم تػىٍهتىديكفى 
القانوف السائد إذنا يف تل  العبلقة يقنن ارتباطات أخرل يف الزماف كا٤بكاف تتجاكز 

سّب ا٤بادل للتاريخ إرساال مدكد ا١بيرافيا االقتصادية، كما تتعدل كتتجاكز مدكد التف
بشكل ٨بصوص أك يف  -را٤بملكة العربية السعودية كمص-كاستقباال بْب البلدين 

 عبلقات األمم ببعضها بشكل عاـ. 
التمويل الركمى الذم صدر كيصدر من ىذا البلد أكرب بكثّب من كل ا٤بعونات الٌب 

ط البن  الدكىل تدخل مصر كلو كانت  مليارات الدكالرات أك اليورك عرب شرك 
كصندكؽ النقد، كقد يقوؿ قائل: كىل تقتات الشعوب من ذل  التمويل الركمي..؟ 

                                                 
 ـَُِِ/ٓ/ُٕ(، يـو  ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


328 

 

يريدكف مزارع تكفيهم من القمح، كمصانع تصنع ما ٰبتاجوف إليو، كمصادر  ا٤بصريوف
إنتاج تستوع  البطالة كٙبو٥با إىل أدكات إنتاج، كل ذل  كارد كمربر كمعقوؿ،  كلكن 

يف السعودية مقصركف يف ىذا اجملاؿ..؟  ا٢بقائق كاألرقاـ تثبت أف  من قاؿ إف األشقاء
كاج  األخوة مل يهمل، كأف ٬بوة الكـر مل تتوقف، كأف النفط ٙبوؿ إىل سبلح اقتصادم 
فعاؿ لصاٌف مصر عندما كاجهت أزمة مرب مقيقية، كأف ا٤بل  الفيصل ػ  رٞبة هللا 

ػ للتضحية بثركة ببلده من أجل أشقائو يف  عليو ػ كاف سباقا  ػ ٔبان  كل زعماء ا٣بليج
مصر، كتوقف ضخ النفط فعبل  لعواصم اليرب يف موقف غّب مسبوؽ، كل ذل  موثق 

كعلي األجياؿ القادمة أال تنساه  ،كتعيو ذاكرة تاريخ العبلقة بْب البلدين ك٫بن ال ننساه
يقية كإف تعددت أبدا ألنو يعكس عمق العبلقة بْب أبناء األمة يف ٢بظات ا٣بطر ا٢بق

لكننا ىنا نتحدث عن قيم أخرم أعلى كأغلى كأبقي كأخلد، كال ٲبكن أف تتأثر  ،أكطاهنا
تل  القيم بأزمة عابرة أك موقف مسيئ صدر من أمد األشلخاص يف مصر أك يف 

 السعودية. 
، لكنها تفرزف  ك٘بمد يف  ا٤بلفات ا٤بهملة ىى مواقف عادية جدا، قد تتكرر كل يـو

ٚبتزف  لتلخرج يف كقت معْب ليصنع البعض منها أزمة،  كتستعمل عن طريق األدراج ك 
اإلعبلـ  كذريعة للضيط يف موقف ٧بدد لتوجيو الرأم العاـ كإشيالو كصرؼ اىتماماتو 

 من قضية لقضية أخرل، كتفريغ شحنة غضبو يف اال٘باه ا٤براد.
ناس بأالعي  درجة استجابة ا١بماىّب كتفاعلها تتوقف على مجم الوعي لدل ال 

 األدكات الناقلة لللخرب. 
اإلعبلـ لع  دكرا  سلبيا يف تل  القضية عن طريق صياغة ا٣برب كٙبويلو من خرب 
عابر كعادل إىل خرب مستفز لعقلية القارم أك ا٤بستمع أك ا٤بشاىد ا٤بتلقى لذل  ا٣برب 

العاـ،،كذل  بإضاؼ صفة معينة على ا٣برب تزيد من درجة قبولو لبلشتعاؿ كإثارة الرأم 
عن طريق ا٢ببكة يف الصياغة كخلط ا٣برب با٥بول الشلخصي أك الرغبة السياسية  يف 

 ٙبقيق ا٥بدؼ ا٤بطلوب.
كالذين ٰبرصوف أف  ،من ىذا القبيل كانت األزمة األخّبة بْب مصر كالسعودية

مل كباءت ٧باكالهتم بالفشل، ألهنم أصبل  ،يصطادكا يف ا٤باء العكر قد ماكلوا كمل يصلوا
 .يستطيعوا أف يعكركا ٧بيط العبلقة بْب البلدين أك يدركوا عمقها يف ذاكرة التاريخ
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األزمة العابرة الٌب مدثت فجأة أزمة مصنعة، ملفاهتا جاىزة يف األدراج  تطفو على 
استيلت فيها ظركؼ ٦بتمع يعيش ثورة من أجل كرامتو فأراد البعض ،السطح عند اللزـك

لى كتر العواطف ا٥بائجة، كاستيل تعص  الشباب لثورهتم، أف يلجج ا٤بشاعر فلع  ع
كبدال من أف يصنع من الطهر الثورم مقا يضيئ صنع منو ٞباسا يشتعل، مستيبل مادثة 

 )ا١بيزاكم( ليصنع منها قضية كرامة مواطن كإىانة كطن. 
اللعبة مل تنطو على أىل العقل يف البلدين، كمن مث كاف سح  السفّب ٤بدة أياـ 

ويت الفرصة كمٌب هتدأ رياح ا٣بماسْب الٌب ىبت يف غّب زماهنا كغّب مكاهنا، غّب أف لتف
الصيادين يف ا٤باء العكرعزعليهم أف ٚبرج شباكهم خاكية الوفاض، فقذفوا بفرية أخرل 
مفادىا أف األمّب سعود الفيصل طل  من رجاؿ أمن السفارة السعودية يف مصر أف 

 كبالرصاص ا٢بي. يضربوا ا٤بتظاىرين يف ا٤بلياف
الكذبة أيضا مل تنطو على أمد ألف الدنيا كلها تعرؼ عن الرجل ىدكءه   

باإلضافة إىل ثقافتو ال كأمّب  ،كدبلوماسيتو كخربة السنْب ا٤بَباكمة لدية كوزير خارجية
كما يعرؼ أيضا كيف يطفئ نّباف   ،فقط، كإ٭با كمثقف عريب يعرؼ قدر ركابط األخوة

 واء بْب أبناء الوطن الوامد.الفتنة كيصفي األج
ا٤بهم أف األزمة العابرة كشفت مجم الرصيد الركمى كالقيم ا٤بستفادة منو بْب 
البلدين، ككشفت أيضا قدرة كمهارة ككعي ا٤بعنيْب بشأف ىذه العبلقة بْب البلدين،  كيف 
ىذا اإلطار جاءت تصرٰبات السفّب القطاف مْب قاؿ: " لو يعرؼ ىلالء ا٤بتظاىركف 

وؿ السفارة مجم احملبة كالتقدير الذم تكنو السعودية كالسعوديوف ٤بصر ما فعلوا م
 ذل  أبدا"

كصدؽ السفّب القطاف مْب قرر نصف ا٢بقيقة، غّب أف نصفها اآلخر "أف الشع  
السعودل لو يعلم ما يكنو لو الشع  ا٤بصرم من م ، كمجم ما يربط شع  احملركسة 

أس بالصيادين يف ا٤باء العكر، كألدركوا أهنم مهما ماكلوا بأشقائهم يف ا٤بملكة ألماط الي
 فلن يفلحوا إذنا أبدا.
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 (*) أصِخ اٌذعزىس أَ أصِخ فً اٌصذوس واجلزوس؟
ا٢بديث عن الدٲبقراطية كا٢برية كمقوؽ اإلنساف ملو ا٤بذاؽ، تستطيبو األذف 

كالقمع كاستبامة  كتطرب لو النفس كهتفو إليو أفئدة من ذاقوا مرارة االستبداد كالقهر 
 كرامة البشر.

كىذا ا٢بديث ٯبيد عرضو كتسويقو بعض البشر، فلهم باع طويل ىف فنوف عرضو 
 كاإلغراء بو كٙببي  الناس فيو.

فريق من ىلالء الناس تنطلق مرارة مديثو عن ا٤بوضوع من مجم ا٢برماف الذل 
ينطلق ىف ا٢بديث عاشو ىف ظل مكم مستبد ال يعرؼ للرعية عدالن كال فضبلن، كبعضهم 

عن ذات ا٤بوضوع من أجندة خاصة تعمل ب"رموت كنَبكؿ" ٲبس  بو آخركف، فكأنو 
 آلة تسجيل يضيط صامبها بزر فتعمل أك يضيط أيضنا ليوقفو.

األجندة لدل ىلالء تنطلق من رؤية ا٤بموؿ ال من رؤيتهم ىم، فهم ليس ٥بم رؤية 
ندة ا٤بموؿ يكفركف اها، كرٗبا يستبيحوف كال رأل، كإذا جاءت الدٲبقراطية ٗبن ٱبالف أج
 عرضها كدمها، خصوصا إذا جاءت باإلسبلميْب.

عمليات النواح كالولولة كالتشبيح كالبلطجة الثقافية الٌب ٲبارسها ىلالء ىف 
الصحف كالفضائيات من لوازمها استعماؿ مصطلحات من نوع "االستفراد، التومش، 

من مصطلحات فحش القوؿ ا٤بلخز نة كا١باىزة االستحواذ، االستقطاب" إىل غّب ذل  
.  لبلستعماؿ عند تشويو ا٣بصـو

جذكر ا٤بشكلة لدل ىلالء ثقافية تعود ىف أصلها لقضية ا٥بوية الفكرية كالثقافية، 
كمن مث فالقضية ا٤بثارة ىذه األياـ ليست قضية دستور بقدر ما ىى قضية جذكر، كىى 

بعد ملقات من الصراع السياسى بينها كبْب قضية قدٲبة بدأت جذكرىا ىف أرض أمتنا 
 أعدائها منذ زمن قدَل، انتهت بثبلثة أنواع من اإلقصاء:

 األكؿ: سياسى مت بسقوط ا٣بليفة.

                                                 
 ـَُِِ – َّ - ِٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كالثاٌل: تشريعى مت باستبعاد أمكاـ الشريعة اإلسبلمية، كاستبداؿ منظومتها 
 تناس  البيئة. التشريعية ٗبنظومة أخرل مستوردة كمعلبة فرضت قسرنا كقهرنا كىى ال

كالثالث: ثقاىف مت ٗبحاكالت ىدـ اللية كالسلخرية منها كاستبامة ا٣بطأ فيها، 
صام  ذل  دعوات صرٰبة مينا كميلفة أميانا إىل التمرد على قيمنا اإلسبلمية، 
كالتحريض با٣بركج عليها، ك٘باكز كل ما يتصل اها كبأكثر من كسيلة كٙبت عناكين 

ت التهجْب كالعجمة الٌب انتشرت مٌب ىف أكرب ا٤بستويات شٌب، كمن ىنا كانت عمليا
 الثقافية.

اإلقصاء الثالث كاف ىو األخطر ألنو ٰبفر خنادؽ من التجهيل ٙبوؿ بْب ا٤بسلم 
كفهم كتابو، كالقدرة على استيعابو، كمعرفة مقاصده كأىدافو، كاستلهاـ نصوصو 

 .كأمكامو كتنزيلها على كاقعو كٙبكيمها ىف كل اجملاالت
معرفة البعد التارٱبى تكشف لنا أطوار الصراع كالتحوالت الٌب طرأت عليو، 
كآليات العدك الٌب استعملها لكسر شوكة األمة كٙبويلها إىل أمة تابعة بعدما كانت 

 متبوعة.
فبعد أف عاد لويس التاسع من أسره ىف دار القاضى ابن لقماف ٗبدينة ا٤بنصورة ىف 

بزلزلة مصر أدرؾ الرجل بعد خربة ط ويلة أف ىزٲبة األمة اإلسبلمية ال بد أف تبدأ أكال ن
ثقافتها، فكت  الرجل كصيتو ٤بن يأتى بعده المتبلؿ تل  ا٤بنطقة، ككاف ىف مقدمة ما 

 ذكره لويس التاسع:
 أف ا١بيوش الثقافية أكالن قبل ا١بيوش العسكرية، كقد تينيهم األكىل عن الثانية.

ا عن شئوف ا٢بياة مٌب ٱببو  كأف ٙبدد إقامة الدين، فيسجن ىف ا٤بساجد فقط بعيدن
 ضوؤه  كٚبمد أنفاسو بْب ا١باىلْب بو كا٤بنكرين لو، أك بْب الومشة كالضياع.

 أف ٰبيىج مى تأثّب العلماء ا٤بلخلصْب، إما ٗبطاردهتم داخل الببلد أك بإبعادىم عنها.
رل ميث دخلت ا٣بطة تطورت كثّبنا كأضيف إليها بعد لويس التاسع إضافات أخ

 ىندسة الرأل العاـ ىف تطويرىا.
إبعاد اإلسبلـ مت فعبل ىف ثبلثة مستويات األكؿ سياسى كالثاٌل تشريعى أما الثالث 

 فكاف ثقافي ا كمت بامتياز.
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اإلقصاء السياسى بدأ بضرب ا٣ببلفة كتشويو تارٱبها، كالعبث ٕبقائقو كتصويره بأنو  
صيار مساكئو. كأذىكًٌر مرة أخرل ٗبا قلتو ىف ا٤بقاؿ كاف فَبة استعمار، درسوا لنا ك٫بن 

إف خطر ا٥بزٲبة الثقافية بشقيها أهنا تنزؿ بأجهزة اإلنساف ذاتو، كٙبوؿ أىم كياف : السابق
فيو كىو "العقل" إىل مسامة ٧بتلة، أك معتلة كعندما ٙبتل العقوؿ ستحتل تبعنا ٥با كل 

 بَبكلية أك مقوالن معرفية. ا٢بقوؿ، سواء كانت مقوالن زراعية أك مقوالن 
كألهنا ىف عمق ا٥بوية، فهى تيَبب باألجياؿ عن أكطاهنا كتارٱبها، كتفضى ىف هناية 
األمر إىل كجداف مفرغ من ٧بتواه القيمى، بينما ىو ىف الوقت نفسو قد شيًحنى كامتؤل 

التأثّب، بقيم اآلخرين، كمن مث فبل مشكلة لديو أف يَبؾ مقود القيادة كبوصلة التوجيو ك 
 كمراكز النفوذ ليّبه، ٩بن جاء مستشارنا كمعارنا من طرؼ ا٤بموؿ.

قلت أيضنا "إف القواعد الثقافية كالفكرية التابعة لليرب ىف ببلدنا أغنتو فعبل عن 
مامبلت الطائرات كالبوارج العسكرية، ككانت ٗبثابة األذرع الطويلة كالقوية للسيطرة 

ل العاـ، كىى ىف أياـ السلم تشكل كسائل للضيط على مراكز التوجيو كصناعة الرأ
كالسيطرة كضماف التبعية، بينما تشكل ىف أياـ الصراع كٙبديات اإلرادة برامج "التدمّب 

 ا٣بفية".
اإلقصاء التشريعى مت باستجبلب منظومة قوانْب ٲبكن أف يشَبؾ فيها القانوف 

وانْب ا٥بكسوس، كاستبعاد ما قالو الركماٌل كالقانوٌل اإل٪بليزل كالقانوف الفرنسى كمٌب ق
هللا كما قالو رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم، ككاف ما يقولو بونابرت أم  ألتباع ىذا 
التوجو من قوؿ اإلماـ الشافعى العر ى القرشى، أك اإلماـ الليث بن سعد ا٤بصرل موطننا 

 كميبلدنا.
دؾ كبْب يدي ، كىو نعرؼ أف ا٢بكمة ضالة ا٤بلمن لكن ما معُب أف هتمل ما عن

مفيد كنافع كمستوع  لكل ما ٙبتاج إليو، مث تتسوؿ من اآلخرين لتكوف تابعنا ٥بم 
 كملتحقنا اهم، بل منسحقنا فيهم؟

 أعرؼ أيضان أف اآلخرين لن يرفضوا أف ينضم إىل خدمهم خدـ جدد.
ا٢بقل ا٤بصرل شكل بيئة مناسبة الستقباؿ بذكر ا٣بلل الذل سب  لؤلمة تر٫بنا 

 عياءن على مدار سنوات طويلة.كإ
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ا٤بنظمات إياىا كشلخصيات بعينها كانت ىى الوسائل الفعالة ىف ىذا االخَباؽ، 
ككانت ٛبثل للمستعمر الوجود اآلمن على أرض الوطن ميث كجوده ٔبنوده ا٢بقيقيْب 
يثّب ٞبية الشع  كيدفع إىل ا٤بقاكمة مهما كانت مالة ضعفنا كقوتو، أما ىلالء فهم من 

جلدتنا كيتحدثوف ليتنا، كمن مث فبل مشكلة هتدد كجوده اآلمن فبل مقاكمة أك إزعاج  بُب
 من أل نوع.

تسويق ىذه ا٤بنظمات كشلخصياهتا داخل اجملتمع ا٤بسلم كهتيئة الرأل العاـ لقبو٥با 
 كرٗبا امتضاهنا أمياننا ٯب  أف يبدأ بإضفاء "ىالة" ٣بلق "مالة".

ية ٣بلق مالة تتجاكز مرملة القبوؿ لتصل ٤برملة إضفاء ىالة من التعظيم كا٤ببال
الَبمي  ا٤بصحوب باالمَباـ، كالشعور باالمتناف ٥بذه الشلخصيات باعتبارىا رموزنا 

 تناضل كتدافع من أجل قضايا الشعوب كمريتها ككرامتها.
مقتضيات التسويق يا سادة تتطل  عند تقدَل ىذه الشلخصيات، أف يكوف االسم 

من "ا٥بالة" إياىا ٣بلق "ا٢بالة" ا٤بقصودة، فيقوؿ من يقدمو مثبل: مقركننا بلق  يتض
ا٤بفكر السياسى الكبّب، اإلعبلمى ا٤برموؽ، الفقيو الدستورل، كىكذا ٙبمل أ٠باء ىذه 
الشلخصيات ٗبا مل ٙبتملو كما ال تطيقو من ألقاب التعظيم كالتقدير، األمر الذل يزيد من 

 صيات كيبعد عنها شبهة التواطل.االمَباـ ٥بذه ا٤بنظمات كتل  الشلخ
من نامية الشكل ٯب  أف ٙبمل ىذه ا٤بنظمات ىف مبادئها أيضنا ألفاظنا براقة تيرل 

 بالتعاكف كتشد االىتماـ، كتظهر مرصنا على الدٲبقراطية كمصاٌف الوطن.
لكن الدٲبقراطية اليبية، كا٢برية ا٤بلعونة كمعهما الشع  "العبيط" خانوا العهود 

ن الكثّبين. فجلبوا لنا الصداع ككجع الرأس مْب اختاركا اإلسبلميْب.. ما٥بم كخيبوا ظ
كالسياسة، إف عليهم كمدىم أف يتفرغوا لتلقى الطعنات كالضربات، كالسجن كالطرد 

 كالتشريد، كمصادرة ا٢بريات كاألمواؿ.
م د، كالويل لو إف مارس مقو ا٤بشركع الذل  ٌففى كٯبي كعلى ٦بلس شعبهم أف ٯبي

ضو فيو كاختاره لو الشع  العبيط،، كعلى كل األمرار من الليرباليْب كالعلمانيْب فو 
كا٤باركسيْب أف ييكىوًٌنوا ائتبلفات ليضعوا ىف طريقهم كل العوائق كالعراقيل مٌب يفشلوا، 
ا مقولة "اإلسبلـ ىو ا٢بل"... كىكذا تكوف العدالة كالدٲبقراطية؟  كلكى ال تتكرر أبدن

طية مْب تكوف مرة، كتب ا للشع  "العبيط" مْب تكوف لو إرادة ٲبارسها كتب ا للدٲبقرا
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ٕبرية فيهيًٌج ا٣ببليا الكامنة، كيثّب أعشاش الدبابّب، كييض  ا٤بشّب الكبّب، كالفريق 
، كاإلعبلمى ا٤برموؽ، كالفقيو الدستورل.  الكبّب، كالسياسى ا٤بلخضـر

عو اآلف من "ا٤بفكر الكبّب، أمل أقل ل  عزيزل القارئ إف ٢بن القوؿ الذل نسم
كاإلعبلمى ا٤برموؽ، كالفقيو الدستورل ىو ٜبرة مرة لعمليات اإلقصاء لكل ما ىو 

 إسبلمى ٗبراملو ا٤بتعددة؟.
كىل تبْب ل  أف األزمة ا٢بالية ليست أزمة ىف اختيار تأسيسية الدستور، بقدر ما 

 نزكرل؟.ىى أزمة ىف ا١بذكر كالصدكر، كليست أزمة مع العسكرل أك ا١ب
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 (*) عبػبد اخلغش وهغزريَب اٌذعزىس
ساعات قليلة كينكشف ا٤بستور كيتبْب لكل مصرل إٍف كانت ثورتو تتعرض يقيننا 

ا لتصفيتها أـ ال..؟  .٤بلامرة إجهاد كإرىاؽ قانوٌل كدستورم ٛبهيدن
الساعات القليلة القادمة ستحدد إٍف كاف صحيحنا أف ىناؾ ٧باكالت جادة إلشاعة 

االت ىستّبيا دستورية ٙبدث فوضى كفراغنا ٲبهد إلعادة إنتاج نظاـ مبارؾ من م
 جديد....؟

ا إياه بأنو يبدؿ دين الناس كيظهر  قدٲبنا أراد فرعوف أف يربر قتل نيب هللا موسى متهمن
يف األرض الفساد، كالقصة ساقها القرآف لتكوف ٭بوذجنا للتزكير يف سنوات االستبداد 

طريقة الطياة يف التلخلص من معارضيهم الذين يكشفوف أساليبهم العجاؼ كلتوضيح 
كخداعهم كأالعيبهم الرخيصة يف ٚبدير ا١بماىّب كسل  مقوقهم كتنوٲبهم، كما سلكو 
فرعوف موسى ىو نفس سلوؾ فراعنة العصر، الكبار منهم كا٣بدـ، يف ٚبويف ا١بماىّب 

شويو كقل  ا٢بقائق، )كىقىاؿى ًفٍرعىٍوفي كاستعماؿ الفزاعات كإثارة الكراىية ٥بم عن طريق الت
ؿى ًدينىكيٍم أىٍك أىف ييٍظًهرى يف اأٍلىٍرًض اٍلفىسىادى  ( ذىريكٍل أىقٍػتيٍل ميوسىٰى كىٍليىٍدعي رىب وي ًإٍلٌ أىخىاؼي أىف يػيبىدًٌ

 .(ِٔ)غافر: 
كبالقطع كاف خلف فرعوف من خدـ الدعاية السوداء كالرمادية كثّبكف يتلقوف 

يقوموف على تنفيذىا بإضافة كسائل جديدة ٲبتزج فيها التشويق بالتشويو أكامره ك 
 كالشوشرة كالتزكير كالكذب كبطرؽ  رٗبا ال يعرفها الفرعوف نفسو.

كيف زمن الردة األخبلقية يتهاكم الوفاء كتصبح ا٣بيانة ىى قاعدة التعامل،  كيسود 
ا، كلو كانت ا٤بصلحة قانوف ا٤بصلحة الشلخصية على مساب ا٤بصلحة الوطنية العلي

الشلخصية ملطلخة بالفضائح كملوثة بدماء العفة، كمن مث  يصبح الطهر الثورم رجاسة، 
كتتحوؿ البطولة إىل جرٲبة يستدعي صامبها ليدافع عن نفسو يف سامات العدالة 

 ا٤بزيفة.
كمع يقيننا القاطع أف عصور اال٫بطاط ال ٱبلو منها تاريخ األمم كالشعوب، كأف 

ت إ٭با تقـو لتستعيد الشعوب ذاتيتها ككرامتها كتبحث بالثورة عن العدالة ا٤بفقودة الثورا
كا٢بقوؽ اليائبة كالكرامة ا٤بستبامة كالشرؼ الذم أكش  أف يضيع كسط خراب الذمم 

                                                 
 ـَُِِ – َٔ - ُّ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 



336 

 

الثقافية كالسياسية كمطاـ الوطنية كا٤بواطنة الٌب تداس كل صباح بأمذية الطياة 
 كالفراعنة، كبارىم كصيارىم.

هود القهر كأزمنة الطيياف ىى البيئة ا٤بواتية لصناعة العفن االجتماعي كاألخبلقي ع
كالسياسي كىى تلوف أطياؼ ا٢بياة بألواف دماء الكرامة ا٤بستبامة كا٢بريات ا٤بقتولة 

 كثركات الشعوب ا٤بنهوبة.
كقد عاشت مصر احملركسة تل  العصور ا٤بظلمة كالظا٤بة، كعانت من تل  البيئة 

ونة قرابة ستة عقود، كدفعت ا١بماىّب ا٤بصرية ٜبننا باىظنا يف الزنازين كا٤بعتقبلت، ا٤بلع
فضبل عما عانتو من قهر كظلم كتعذي  مٌب ا٤بوت يف األقبية ا٤بظلمة كالسجوف السرية 
ألجهزة أمن الدكلة الٌب خرج زبانيتها براءة من قتل ا٤بتظاىرين يف الثورة بعدما أعدمت  

 كل أدلة اإلدانة.
األغرب أف زمن الدعارة السياسية كاإلعبلمية ال يكتفى بطمس ا٢بقائق كخيانتها 
فقط، بل يعكسها أيضنا فيحوؿ ا٢بارس األمْب إىل قاتل، بينما القاتل يتحوؿ إىل منقذ 

 ك٨بلص، كرٗبا رئيس للجمهورية...!
ر الردة األخبلقية تتكرر يف ظرفنا الراىن، فالدنيا كلها تعرؼ كتعَبؼ أف كواد
اإلخواف كشبااهم كانوا ىم قل  الثورة، ككانوا يف مقدمة شهدائها كىم الذين دافعوا عن 
الثورة باعَباؼ خصومهم، كىم الذين التحموا بالقول الوطنية يف كل مدف مصر، ككونوا 
اللجاف الشعبية ٢بماية الوطن من عبث ملامرات التلخري  كا٢برؽ كالسل  كالنه  الٌب  

النظاـ السابق،كبلطجية ا٢بزب الوطُب كجيوش كعتاة ٦برمي كزارة  كانت تقـو اها فلوؿ
( الٌب أعدىا كبّبىم ََُالداخلية الذين جندهتم أجهزة أمن الدكلة لتنفيذ ا٣بطة )

مبي  العادىل كمساعدكه لقمع كسحق كل مظاىرة شعبية كقطع كل لساف يهتف با٢برية 
ة يتحولوف بقدرة عسكرم قادر إىل ٤بصر، كلكنهم يف زمن الدعارة اإلعبلمية كالسياسي

 .قتلة للثوار...! أرأيتم استلخفافنا بالعقوؿ يصل إيل ىذا ا٤بدل..؟
ما ٰبدث اآلف يفسر بوضوح ٙبويل ٦بلس الشع  إىل كياف مشلوؿ،  ال قدرة لو 
على فعل أل شىء، ككاف ىذا ىو ا٤بطل  األكؿ لتشويو صورة التيار اإلسبلمى 

 طلق كالفشل الكامل.كإظهارىم ٗبظهر العجز ا٤ب
كمن ىذا الباب أيضنا ٯب  أف ٰبل ٦بلس الشع ، كأف يسقط مرشح الثورة، كأف 

 .يشوه تنظيم اإلخواف كالتيار اإلسبلمي بكاملو..؟
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أدكات التنفيذ جاىزة كالقوارض ا٤بستأجرة للثورة ا٤بضادة بأمواؿ الفلوؿ ٲبكنها أف 
تشويو للقياـ با٢بملة كأداء ا٤بهمة تستدعي أصحاب ا٤بهارات ا٣باصة يف التزكير كال

باستضافة خدـ النظاـ السابق كعمبلء أمن الدكلة الذين أكصت تسييب ليفِب، كزيرة 
خارجية إسرائيل السابقة، بوضع كتاباهتم على صفحة كزارة ا٣بارجية اإلسرائيلية؛ ألهنا 

ي السابق شيموف ٛبثل كجهة النظر اإلسرائيلية أصدؽ ٛبثيل، بينما قرأ الرئيس اإلسرائيل
بّبيز مقاالن لوامد من ىلالء فه   كاقفنا كقاؿ بانفعاؿ شديد: "ىذا الكات  يستحق 

 أعلى كساـ يف إسرائيل".
الصحف كالفضائيات ا٤بمولة بأمواؿ الفلوؿ كمعها التليفزيوف الر٠بي ٛبثل الذراع 

ومسكى الطويلة للعبث يف عقوؿ ا١بماىّب،  ميث يقوموف ٗبا أطلق عليو نعـو تش
ىندسة الرأم العاـ، كٙبويل الوطن اآلمن إىل سامة للصراعات بتكرار النيمة الشاذة، 
كما لوثوا بو أ٠باعنا من قبل عن اإلمارة اإلسبلمية يف غزة، كعن طالباف ا٤بصرية، كعن 
ليلة قندىار يف القاىرة. كما يدعى كيكرر عبد الرميم  كأدي  كا٥بوارم كالدقاؽ كمن 

 على شاكلتو.
ىء شفيق كظهور عبد الرميم على مركجنا ٢بملتو يعُب أف جهاز أمن الدكلة يعمل ٦ب

بكامل قدراتو كأنو ٱبدـ على ا٤برشح العسكرم، كأف الثورة قد انتهت كأف مىن ٰباكؿ 
ا٣بركج عليو لن يكوف أمامو إال الصداـ مع الدبابات؛ ألف ذل  ىو الشرعية كا٣بركج 

 عليها ليس لو إال اإلعداـ.
أستاذ العلـو السياسية   " نيكوس ريتسوس ات  األمريكي العجوز الربكفيسور "الك

ك"ديلي    الربيطانية،  " تليجراؼ "  ا٤بلخضـر يف شيكاغو يدعى يف مقاؿ لو نشرتو صحيفتا
 اكير مأك  ،ةهج نم مر كسعلا سلجملا ْبب ةكا ر ش دو جو ب ، اللبنانية باللية اإل٪بليزية  " ستار
 راي٣با وى قيفش دٞبأ فأك  ،لر خأ ةهج نم ؾر ابم ـاظن جا تنإ ةداعإ ىف ليئار سإك 
 .؟مر كسعلا سلجملا عم ةكا ر شلاب ليئار سإك  اكير مأل ديد١با يجيتاَب سالا

الكات  يلكد أف فرس الرىاف أٞبد شفيق الذل اشَبؾ يف إعداده كتأىيلو للسباؽ 
َباتيجي قول داخلية بالشراكة مع قول أخرل خارجية فقدت ٖبلع مبارؾ كنزىا االس

كتبحث عن كنز اسَباتيجي جديد فوجدت فيو ضالتها ىو الذل ٯب  أف ٲبهد أمامو 
 الطريق للوصوؿ إىل كرسي الرئاسة كبالشكل الدٲبقراطي؟
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اهدؼ إعادة إنتاج النظاـ    الكات  ٙبدث أيضنا عن استحضار معارؾ ا٤باضي،
 مو قلا ْبب نيو لختلاك   يكشتلا ةر اثإك  ،اهضاهجإك  ةر و ثلا ةنطيش يف اكير مأ رك دك  .. القدَل
 تيتشتل ؼدهت ةيسفن بر م ؿبلخ نم ْبير ص٤باب ةيبر يلا تار بالخ٤با رك د نعك  ،ةير و ثلا
 كتثّب الفزاعات.   ،ةدمو لاك  ةدار إلا

  كاف أٞبد شفيق،   ،ؾر ابم طو قس دعب ونأ دكأ " نيكوس ريتسوس "  الكات  العجوز 
 نىار يك  . كا كإسرائيل كاجمللس العسكرمىو ا٣بيار ا٤بفضل لدم أمري   آخر رؤساء كزرائو، 
ينتًو كجارو إعادة صياغتو كتشكيلو ليتبلءـ مع    كأنو مل   ،ؾر ابم دهع رار متسا ىلع

 :بلئاق راو ثلا لتق نع قيفش ةيلك ل سم ادن كل م  كتساءؿ الكات    . سياسات إسرائيل كأمريكا
  فلماذا مل شهيد   ( ََٗتل )إذا كاف قد مكم على مبارؾ كاهتم ىف ق  : يبقي سلاؿ راكدٍل "
أليس ىو اآلخر مسئوؿ    ، " أٞبد شفيق "  يتم ا٢بكم علي رئيس كزرائو يف ذاؾ الوقت 

 .! كبدرجة ٩باثلة..؟
لكن إىل اآلف قلوبنا ترفض قبوؿ تل  الوقيعة بْب الثورة كاجمللس العسكرم، كأف 

ىا العْب كال ٚبطئها أبدا، جيش مصر منحاز لثورتو، لكن أماـ عقولنا إرىاصات ٨بيفة ترا
إذ كاف ظننا الساذج أف زمن الزيف الثقايف كالدعارة اإلعبلمية قد انتهى بقياـ الثورة 

 كٖبلع ا٤بلخلوع؟
يف ىذه الساعات الصعبة كالٌب ٲبكن أف تصي  مصر ىستّبيا دستورية تعيدنا إىل 

كاف ٜبن ا٣بيانة تاجنا   نقطة الصفر نتذكر مكمة قدٲبة تقوؿ: "علينا أال ٬بوف ا٢بقيقة، كلو
 أك عرشنا، أك مٌب كرسي الرئاسة يف قاىرة ا٤بعز ا١برٰبة".

كما زالت ألسنة ا٣بلق يف مصر احملركسة تستعيذ باهلل من أف يعود زمن الدعارة 
اإلعبلمية الذل يتم فيو اغتياؿ ا٢بقيقة كخيانة ا٤ببادئ كتسويق البهتاف كالزكر كاستيفاؿ 

 الشعوب.
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 (*) (1/2ذعزىسَخ )اٌمشصٕخ اٌ
ىف نظر ا٤بنظرين ىف اليرؼ السوداء، ال ٯبوز ٥بذا الشع  أف ينعم باستقرار، 
ككذل  الرئيس ا١بديد؛ ألف االستقرار يعُب فتح كل ملفات الفساد، كلذل  كج  على 
اللهو ا٣بفى أف ٯبعلهم خائفْب طوؿ الوقت، ألنو إذا مل تتم إخافتهم من كل أنواع 

الٌب ستقضى عليهم سيلتفتوف إليو كسيفتحوف ملفات فساد ثبلثْب العفاريت كا١بن، 
سنة، كمن ا٤بهم هتميشهم كتشتيتهم كإشاعة ثقافة العبث الطائفى بينهم با٢بديث 

 ا٤بستمر عن األقباط كا٤برأة، كتفجّب ا٤بواقف كانتقاء صور كبرامج اإلثارة ا٤برعبة.
للعياف ىف تصرؼ احملكمة  التحرش الدستورل ٗبجلس الشع  كاف بادينا كظاىرنا

الدستورية كٖباصة السيدة ا٤بستشارة، كىو األمر الذل أغض  كثّبا من الييورين 
القانونيْب من كبار قضاة مصر الشرفاء على ٠بعة القضاء كشرؼ العدالة، كمن مث كانت 
تصرٰباهتم كاضحة ىف إظهار عوار مكم احملكمة الدستورية ك٘باكزىا الختصاصها ىف 

 موضوع الدعول ا٤بقامة.القضية 
السماكات احملتلة بفضائيات الفلوؿ صورت اإلسبلميْب بأهنم كائنات غريبة،  

جاءت ليزك األرض من كوك  آخر، فهم ليسوا منا كال ٫بن منهم، كقد خلفت نوعنا من 
ا٥بيستّبيا دفع البعض إىل ا٤بطالبة ٗبنع قول الثورة من إدارة شئوف الببلد ٕبجة أف 

سيكوشوف على كل شىء، كاحملكمة الدستورية الٌب رفعها البعض إىل مد  اإلسبلميْب
القداسة أغل  أعضائها صناعة النظاـ ا٤بلخلوع؛ كمواقف بعض أعضائها من الثورة 
كالثوار كاضح جلى كال ٰبتاج إىل شرح، يشهد بذل  قنوات الفلوؿ الٌب تستعْب 

ونية الٌب تعطل ا٢بياة السياسية، ببعضهم للمساٮبة ىف تأزَل ا٤بواقف كخلق البلر القان
كىم يعلموف أف ىذه القنوات تتبُب تصنيع اإلٝباع على ا٣بوؼ من اإلسبلـ كبأسالي  

 عجز عنها عتاة اجملرمْب من عرب قريش ىف عصر ا١باىلية.
الرباعة ىف خلق الذعر من العدك األخضر كىو اإلسبلـ ليست جديدة، غّب أهنا  

 كالتطاكؿ على شلخص الرئيس مدا ال يطاؽ. ىذه ا٤برة بليت من الوقامة

                                                 
 ـَُِِ – َٕ - ُُ(، يـو وفا٤بصريصحيفة ))*( نيشر يف 
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الذين يلعبوف على إثارة الذعر كإشعار الناس با٣بوؼ الدائم، نسوا أف الشع   
ا٤بصرل األصيل كسر ماجز ا٣بوؼ، كداع  ا٤بوت كثّبنا ىف ميداف التحرير كىف كل 
م ميادين مصر، كأضحى الكثّب من أبنائو ٱبرجوف إىل ا٤بيادين بعضهم ٰبملوف أكفاهن
كالبعض اآلخر يستثقل األكفاف ىف رملة البحث عن ا٤بوت كيكتفى ىف اإلشارة إىل 

 مراده كمطلوبو ببلفتات تقوؿ: "شهيد ٙبت الطل ".
خطة الذين يلعبوف بالنار ال مانع فيها أف تطعم بقلة من القضاة احملسوبْب على  

دكلة ىف مواجهة النظاـ ا٤بلخلوع على اعتبار أهنم ٞباة الدستور كمراس ٤بدنية ال
 الظبلميْب.
القلة ا٤بستلخدمة ال ٲبكن أف تقدح ىف كالء كعدالة كل القضاة الشرفاء لوطنهم،  

غّب أف األمر ٰبتاج إىل فرز كغربلة مٌب ال يصل رذاذ عدكل الكراىية الظاىرة 
 كاالستلخداـ لدل بقايا الفلوؿ للثورة كالثوار ىف ا٤بلسسة القضائية.

كالرأس كلكن اتصاؿ القاضى بأمد أطراؼ النزاع كتقدَل  كل القضاة على العْب  
 النصيحة لو ينفى عنو صفة ا٢بيادية كيعد ا٫بيازنا من القاضى ٯبرح ىف عدالتو.

كأمر آخر يتصل با٤بوضوع فعندما يتناكؿ نص ا٢بكم موضوع الدعول ا٤بقامة ال  
سياسى ما ىو ٯبوز للقاضى أف يتوسع ىف ا٢بيثيات ٕبيث يرت  عليها كفق ا٥بول ال

 خارج الدعول.
القاضية نقلت عنها بعض الصحف األجنبية أهنا مرضت أيضنا على عدـ تسليم  

السلطة كبقاء مكم العسكر، كال أدرل إف كاف ذل  يدخل ىف اختصاص ككاجبات 
القضاة ىف أعلى ٧بكمة دستورية، أـ أنو من قبيل ا٥بول السياسى ىف تيلي  سلطة 

 منتلخبة كبإرادة مبليْب ا٤بصريْب.عسكرية على سلطة شرعية 
القاضية ذاهتا كمع امَبامنا الكامل لشلخصها كموقعها كمقها ىف إبداء الرأل، إال  

أف ذل  كلو يكوف ىف موضوعات عامة كيبلء األسعار أك أزمة البوتاجاز أك مناقشة 
مشركع كطُب كبّب، أما إبداء الرأل كتوجيو النصائح ألمد أطراؼ النزاع ىف قضية 

 مطركمة كأماـ نفس القاضية فذل  ما مل يقل بو قاض على كجو األرض.
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القضاة الشرفاء نعرؼ منهم من اقتنع ٗبوقف أمد األطراؼ كرأل أف ا٢بق معو  
لكن ينقصو الدليل كالدفاع الواعى فاستقاؿ كترؾ منصة القضاء لينتقل إىل موقع احملامى 

 ليدافع عن القضية موضع قناعتو.
 كثّبكف أعلوا من مكانة القاضى كشرؼ القضاة كنزاىة احملكمة.  فعل ذل  قضاة 
أما أف يعلن القاضى ا٫بيازنا كاهذه الصورة الفجة ألمد األطراؼ فذل  ماال يعرؼ  

إال ىف ٧باكم أمن الدكلة عندما كانت األمكاـ تصدر مسبقنا، كمٌب بيّب مناقشة ال 
ة ٕبمد هللا بعد أف دفعت ٜبنا غاليا للمتهم كال للدفاع، كذل  ما ٚبلصت منو مصر الثور 

 من دماء أبنائها الشرفاء بْب شهداء كجرمى.
القاضى العادؿ يعوض النقص ىف بنود القانوف بضمّب العدالة ىف داخل كجدانو 

 ا٢بى.
القاضى العادؿ ال ٰبرض طرفا على طرؼ كال تتدخل نزعاتو السياسية أك عواطفو 

 .ىف ٙبري  العدالة عن مسارىا العادؿ
 القاضى العادؿ ال يعرض العدالة كنزاىة القضاة للقيل كالقاؿ.

القاضى العادؿ ال يقف بباب السلطاف كال يذى  لبيتو إال ىف ٝبع من زمبلئو 
 القضاة ليدفع عن العدالة شبهة اال٫بياز كلو كانت ٢باكم.

أغل  قضاة مصر كا٢بمد هلل من ىذا الطراز الرفيع من الرجاؿ كمن شذ  سقطت  
 هابتو كقل ت قيمتو.م

قبل النـو باألمس استمعت لوصلة مدح مضحكة كمثّبة لليثياف بْب طرفْب أمدٮبا 
قاض سكت دىرنا على تزكير انتلخابات النظاـ ا٤بلخلوع كمل تسمع لو كلمة اعَباض 
كامدة ىف كل ما مت من انتهاؾ ٢بقوؽ اإلنساف كالشع  ا٤بصرل على مدار ثبلثْب سنة، 

ظومة ترزية قوانْب السلطاف كبْب مذيع من طراز "إلعق كبوس" أليدل ككاف جزءا من من
 السلطاف كأعوانو.

كبل الطرفْب كاف يشيد بشجاعة اآلخر كيضفى عليو صفات اليضنفر، كأنو كميد 
 عصره كفريد زمانو.
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ا٢بوار ذكرٌل با٤بسرميات ا٥بزلية الٌب كانت فارغة من ا٤بضموف كاحملتول، كالذل  
سيناريست نص كم "كيقـو بإخراجها ٨برج من ا٥بواة يبحث عن شىء يتوىل كتابتها 

.  يشيلو، غّب أهنا كانت مضحكة ألهنا كما يقولوف: "٠ب  لنب ٛبر ىندل"ن
ا٢بوار الذل دار بْب الشلخصْب أنصح كل مهمـو بأف يشاىده، ألنو سيضح   

ـ شكوكو، كما من كل قلبو، كال يتفوؽ عليو من األموات ىف فن ا٥بزؿ إال مواقف ا٤برمو 
 ال يفوقو من األمياء إال ملقات ٧بمد باكوس مْب تقدـ للَبشيح ٤بنص  الرئاسة.

على الشاطئ اآلخر ذكرٌل موقف الكثّب من القضاة الشرفاء ٕبديث لرسوؿ هللا  
صلى هللا عليو كسلم ركتو أـ ا٤بلمنْب عائشة رضى هللا عنها أف الرسوؿ صلى هللا عليو 

من السابقوف إىل ظل عرش هللا يـو القيامة،  قالوا هللا كرسولو  كسلم قاؿ: "ىل تدركف
أعلم قاؿ: الذين إذا أعطوا ا٢بق قبلوه كإذا سألوه بذلوه، كإذا مكموا للمسلمْب 

 ُِِص  ْمكموا كحكمهم ألنفسهم" سبل السبلـ جزء 
ٙبية لقضاة مصر الشرفاء الذين يقفوف اآلف مع ٝباىّب الشع  ىف الصف األكؿ  
 بهة ا٤بواجهة ٢بماية الشرعية الثورية، الٌب ٘بلت إرادهتا ىف اختيار الرئيس مرسى.من ج
الرئيس ا١بديد ىف ماجة إىل دعم شعىب ىادر ىف الداخل كا٣بارج لينهى ىذا  

الصراع السياسى الذل تستعمل فيو احملكمة الدستورية كمسمار جحا، كليحرر مصر من 
لنظاـ ا٤بلخلوع، كذل  ىو كاج  الوقت لكل جذكر كفركع الدكلة العميقة كبقايا ا

الشرفاء من ا٤بثقفْب كا١بامعيْب كاجملمعيْب إذا أرادكا أف ٰبموا الثورة كشرعيتها من 
قراصنة باسم الدستور فقدكا ميادىم كعدالتهم، كفقدكا أيضنا مياءىم كمعو ٞبرة 

 ا٣بجل.
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 )*( (2/2اٌمشصٕخ اٌذعزىسَخ )
ا ٛبثلو من شرؼ، كما تقـو بو من دكر ىف ٞباية العدالة يفَبض ىف ا٥بيئة القضائية ٗب

أف تكوف دعامة أمن كاستقرار يطمئن ا٤بواطن إليها، إف كقع عليو جور من رئيس لو ىف 
 العمل، أك نظّب لو ىف اجملتمع.

ا٤بلسسة القضائية ىنا ٗبثابة رمانة ا٤بيزاف الٌب تضبط مسار العدالة بْب ا٤بلسسات  
اـ اجملتمع من جهة كىف الشارع العاـ من جهة أخرل، فهى بالقانوف ا٤بلختلفة داخل نظ

ٙبمى الضعيف من ظلم القول، كٙبمى ا٤بلسسات من تيوؿ بعضها على بعض.. كمن مث 
يفَبض ىف رجا٥با ٔبان  الكفاءة العلمية كالتفوؽ ىف التلخصص الدقيق أف يكونوا أمثلة 

قانوف، كلقد كعت الذاكرة للسابقْب  للنزاىة كالشرؼ كا٢بيادية كالتجرد ىف تطبيق ال
كبلمنا أغلى من الذى  ا٣بالص ىف ىذا اجملاؿ فهم يقولوف "ال يقيم العدالة إال من ال 

، كال يتبع ا٤بطامع، يكف عن عزة كال يكتم ىف ا٢بق على -يرائى -يصانع كال يضارع 
 مدتو.
عمن ٱبدمهم ال  قوانْب الطياة كا٤بستبدين ٚبتلف عما نقرره ىنا، فهم مْب يبحثوف 

ينظركف عادة إىل الكفاءات كالقدرات، كال إىل التفوؽ ىف التلخصص ا٤بطلوب، كشرؼ 
اإلنساف لديهم ىو آخر ما ٲبكن النظر إليو أك االعتبار بو ىف شركط الوظائف القيادية،  
كما تفعل األنظمة كا٤بلسسات احملَبمة ىف العامل ا٤بتحضر كلو، كإ٭با ينظركف إىل ليونة 

ة كالقدرة على التجاكب فيما يطل  من ا٤بستلخًدـ أف يلديو بصرؼ النظر عن الذم
الصواب كا٣بطأ فيما ىو مطلوب، ا٤بهم أف يينفًٌذ ا٤بستلخًدـ رغبة سيده الطاغية، كلو  
كانت ضد كل قوانْب البشر كالطبيعة كاألخبلؽ، كمن مث فهنال  مواقع كثّبة ىف قمة 

ملهم كفاءهتم أك قدراهتم، كإ٭با ٞبلهم إىل قمة السلم الوظيفى جىء ٥با بأشلخاص مل ٙب
 ىذا ا٤بكاف شيئاف.

أك٥بما: ا٫براؼ مسجل بالصوت كالصورة ٤بن يراد ترشيحهم للمواقع القيادية عن  
طريق أجهزة األمن ٲبارسوف بو الضيط كاالبتزاز بتهديد ا٤بوظف ٕبيث يتحوؿ ٗبوجبو ىف 

 ٦برد أسّب أك خادـ ينفذ ا٤بطلوب بدقة.موقعو ا٢باىل أك ا١بديد، الذل يتواله إىل 

                                                 
 ـَُِِ – َٕ - ُٖ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كثانيهما: رغبة الطاغية أك أمد أسرتو أك معاكنيو ىف رفع خسيسة كامد ٩بن  
يعرفوف ٗبوت ضمائرىم كٝبود مشاعرىم كانعداـ التمييز لديهم بْب ما ىو مق كما ىو 

واقع أناسنا باطل، بْب ما ٯبوز فعلو كما ال ٯبوز االقَباب منو، كمن مث ٘بد ىف كثّب من ا٤ب
تولوا مناصبهم برغبة من "ا٥باًل" سيدة القصر، أك بأمر من الوريث ا٤بنتظر، أك بتوصية 

 من سكرتّب الطاغية.
جناية ىلالء على ا٤بكاف كجناية أعٌب اجملرمْب مْب يتوىل رئاسة عصابة لقطع  

كخطورة الطريق كتركيع الناس، كمجم فسادىم يكوف ٕبجم موقع ا٤بسئولية لديهم كتأثّب 
ا٤بكاف الذل يتولوف قيادتو، فكلما ارتقى ا٤بوقع ىبط من يقوده كظهر ضبللو كانتشر 

 فساده، رأينا ذل  ىف مواقع كثّبة كمٌب ىف ا٤بناص  الوزارية الكربل.
ىذا األمر ا٣بطّب ٙبوؿ ىف خبلؿ العقود الثبلثة ا٤باضية إىل ظاىرة، ككانت نتيجتو  

عدة، بينما االستقامة كالطهر كنظافة اليد أصبح ىو أف الفساد أصبح ىو األصل كالقا
 الشذكذ ا٤بستنكر.

ظاىرة الفساد ىذه، طالت كل ملسسات الدكلة تقريبا كمنها ملسسة العدالة،  
كمن مث فقد فرضت أ٠باء بذاهتا على ملسسة القضاء مل تكن معركفة بكفاءة كمل يكن ٥با 

 ل القائمة.كجود أصيل ىف عامل القضاء، كمل تكن مٌب ىف ذي
بعد ىذا التهجْب ٤بلسسة العدالة، أصبحت سيادة القانوف ىف ا٤برتبة الثانية أك  

الثالثة عند البعض من أصحاب ا٤بطامع ىف ىذه ا٤بلسسة العريقة، كمل يكن ٙبقيق العدالة 
ىو الياية، كإ٭با أصبحت الياية ىى إرضاء من يسكنوف القصر ا١بمهورل كلو بذبح 

القانوف، كرٗبا الدستور ذاتو بتفسّبات تستبيح كل ٧بظور، كغابت دكلة العدالة كاغتياؿ 
القانوف لتسود دكلة القهر كالتعسف كشٌب أنواع ا٤بظامل، كمن مث فقد اشتهرت ىف كربيات 
ا٤بواقع أ٠باء تافهة ارتفعت فجأة، كما ترتفع الفقاقيع، كرسبت أ٠باء أخرل ٗبواقفها 

ط ا٥بيئة رجاؿ يعشقوف العدالة العمياء كيبحثوف عن الشائنة كما يرس  الطْب، كبقى كس
ا٢بق ىف ٧بيط ا٢بق، سلم ضمّب العدالة ىف نفوسهم من اإلصابة بعدكل ىذا اإليدز 
القانوٌل؛ ألف تربيتهم ككـر أصو٥بم مصنتهم ضد ىذا الرسوب فاستعصوا على 

ستطاعوا اال٫براؼ، كظلوا يسبحوف ضد التيار طواؿ ثبلثْب سنة، لكنهم كبصمودىم ا
أف يكونوا تيارا آخر من القضاة الشرفاء الذين استعصوا على ذى  ا٤بلخلوع كسيفو، 
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فاستعادكا ٗبواقفهم ىف ٞباية العدالة كاال٫بياز للقانوف ثقة الناس ىف عدالة األرض بعدما 
 غطاىا كغي بها أفعاؿ شائنة ارتكبها من جاءت اهم ا٥باًل أك الطاغية أك كلده أك ماشيتو.

ٙبتاج ا٥بيئة القضائية إىل عملية تطهّب لتستعيد كقارىا كدكرىا ىف استقرار  نعم 
اجملتمع، لكن كجود ىلالء الشرفاء من رجاؿ العدالة داخل ا٤بلسسة القضائية ٰبفظ ٥با 

 ما تبقى من ىيبة، كٯبعل مكم التعميم بفساد ا٥بيئة القضائية ليس دقيقنا.
 بناء مصر ا٢بديثة إىل ىلالء الرجاؿ.. الرئيس ا٤بنتلخ  بإرادة الشع  ٰبتاج ىف 

كالشع  كلو ٯب  أف يكوف مساندان لو ضد ٧باكالت الثورة ا٤بضادة الٌب تستعمل بقايا 
ىلالء الذين جاء اهم عهد النحس ا٤بلخلوع كمازالوا ىف مواقعهم داخل مفاصل الدكلة 

ا تعودكا، لكن كىف كل القطاعات رغم قياـ الثورة، كىم قابلوف لبلستلخداـ من جديد كم
أشدىم خطورة كأكثرىم دىاءن ىم من ييدًخلوف مصر كباسم القانوف ىف النفق ا٤بظلم، 
كقد أقدـ بعضهم على تقدَل خدمات للمجلس العسكرل تنته  القانوف من باب 

 إظهار ا٤بواى  كا٤بلىبلت طلبا لبلستمرار ىف ا٣بدمة، ككأف التاريخ يعيد نفسو.
جاء اهم عهد النحس ا٤بلخلوع كىجن اهم ملسسة  بعض أعضاء ىذه ا٥بيئة ٩بن 

العدالة ليزكركا لو االنتلخابات كيهندسوا لو عملية التوريث ما زالوا يعرضوف خدماهتم 
كبعضهم مل يت  من أكزاره، كىو يستعمل قفازنا دستوري ا ٣بنق الشرعية كاغتيا٥با مستيبل 

سود يفرض عليو نسلخة ٙبصْب مكم القضاء، بينما ىو يورط الوطن كلو ىف صراع أ
رئاسية من النظاـ ا٤بلخلوع، كالدستور كالقانوف ىو اآللة الناعمة لدل ىلالء كمن كراءىم 

 ىف إعادة النظاـ القدَل كفرض الفرعونية السياسية مرة أخرل.
ا١بهات الٌب تعمل على تعطيل ا٢بياة السياسية ىف مصر كٙباكؿ ٘بفيف ك٘بميد  

ؿ كأركاف الدكلة ا٣بفية أضحت معركفة كمل تعد خافية، كىذا الثورة بالتعاكف مع كل الفلو 
التعاكف ا٣ببلؽ لكل ا٤بصاع  كا٤بشاكل الٌب تظهر ملسسة الرئاسة ا١بديدة كمعها 
الرئيس ا٤بنتلخ  بالعجز كالفشل كقلة ا٢بيلة لتصرؼ الناس عنو كعن االستجابة ٤بطال  

تورية كأداة ىف تأزَل ا٤بشهد الشع  العادلة بتسليم السلطة باستعماؿ احملكمة الدس
السياسى كل يـو بإضافة كخلق مشكلة جديدة ٙبوؿ بْب الشع  كبْب ٩بارسة مقو ىف 

 التييّب كاالنتقاؿ أضحت ظاىرة للعياف.
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كأرجو أف يعذرٌل سيادة ا٤بشّب، إف كانت ٙبيٌب ل  ال تليق ٗبقام ، فلست  
رؼ شرؼ العسكرية، كلكن ال عسكرينا كال أفهم ىف تقاليد العسكر، فقط يا سيدل نع

نعرؼ تقاليدىا، كمن مث فرٗبا مل تكن ٙبيٌب ل  كلزمبلئ  كمن ىم ٙبت إمرت  ىف اجمللس 
 العسكرل ليست ىف مستول الضبط كالربط.

أقدـ ل  كلزمبلئ  تعظيم سبلـ ألنكم فعبل استطعتم خداعنا على مدل عاـ  
لذل أضاع ىيبتو أكلئ  الذين كألنكم كنتم أكثر نعومة ىف استيبلؿ القضاء ا كنصف.

 ا٫بازكا ٤بشركعكم ىف إعادة النظاـ القدَل.
كأقر كأعَبؼ أنكم تستحقوف أعلى األك٠بة الٌب ٲبنحها ا٤بلخلوع ألم  من ٱبلفو  

كيطبق كصاياه، كا٠بح لنا ىذه ا٤برة يا سيادة ا٤بشّب، كبعد أف نقدـ ل  تعظيم سبلـ أف 
نقوؿ كلمتنا بدال من العودة إىل البيوت كتعليق نعصى أكامرؾ كأف نذى  إىل ا٤بيداف ل

االعتصامات.. كتأكد يا سيادة ا٤بشّب أف الشهادة ىف سبيل ا٢برية تداع  أمبلـ مبليْب 
ا٤بصريْب، كأف ميادين مصر ستمتلئ ٗببليْب الشباب كالشيوخ كالنساء، كمٌب األطفاؿ 

ىى عبارات هتزأ كىم ٰبملوف على صدكرىم شارات كشعارات "شهيد ٙبت الطل " ك 
 با٣بوؼ كتزىو با٤بنية.

سيادل" كل قرصنة  سيادة ا٤بشّب تعظيم سبلـ، كإىل السادة أصحاب "دستور يا
 دستورية كأنتم ٖبّب.

  
 
 
 
 



347 

 

 
 إٌبفزح اٌزبعؼخ

 واػالَ اٌيىاَخ ..شيت إٌخجخ
شي  النلخبة كمعهم إعبلـ اليواية السياسية ٰباكلوف جر اإلسبلميْب       

 معركة ليسوا أىبل ٥با كال ىم قادركف عليها.ٝبيعا إىل 
ا تتسم بالقذارة ا٤بطلقة، اإلسبلميوف ليسوا أىبل ٥با ألف أدكاهتا كآلياهت

يستعمل الكذب كالتدليس كاالفَباء كالتحريض كالتلخويف كاستيبلؿ  كفيها
الناس إىل ا٢برية كهتديدىم ٗبنعها عنهم إذا جاء اإلسبلميوف كملكوا  ماجة

 كلو عن طريق الدٲبقراطية كاالنتلخابات ا٢برة. ر،زماـ األمو 
 كاإلسبلميوف ليسوا قادرين عليها ألهنا معركة ليست شريفة، كيف ا٤بعارؾ
ألف  غّب الشريفة كعلى ا٤بدل القصّب يكوف الفارس الشريف ىو ا٣باسر؛

رجولتو كصدقو مع مبادئو ٛبنعو من استعماؿ نفس الوسائل كالرد بنفس الطرؽ 
 ا٣بسيسة.
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 (*) ِصش اٌثىسح.. وِصبٔغ اٌىزة
بعد الثورات عادة ما ٙبدث بعض األخطاء، كذل  شئ طبيعي ألف الناس كانوا  
كا٤بسجوف الذل ال يرل نور النهار كال يدرل أين مكاف سجنو، فإذا بو ٱبرج فجأة إىل 

 ا٢بياة يرل مشس األصيل كيتنسم عبّب ا٢برية بعد غياب طويل.
الة أف تتعثر خطاه كأف تزؿ قدمو كأف تضيع منو لبعض من الطبيعي يف ىذه ا٢ب 

الوقت بوصلة التوجيو كمعامل الطريق، كمن مث فالتجاكزات الٌب تتم عرب ا٢بوارات على 
صفحات ا١برائد كيف الفضائيات ٲبكن مع مسن الظن أف ٙبمل على ىذا الوجو، كأف 

ئلة القانوف الذل تنص نتأكؿ ٥با ىذا التأكيل الذل يعفي أصحااها من الوقوع ٙبت طا
بنوده على عقوبة السجن ٤بن يتعرض لآلخرين بتشويو السمعة أك النيل من ا٤بركءة أك 
إشاعة الفوضى موؿ شلخص بعينو، أك ٝباعة بذاهتا بالتحريض عليها كتعريض مياة 

 ا٤بنتسبْب إليها ٣بطر ٧بقق أك مٌب ٣بطر ٧بتمل.
ا٢بملة الٌب يتعرض ٥با التيار السلفي لكن عْب البامث ا٤بتابع الٚبطئ التقدير أف  

اآلف يف مصر ليست ٛبهيدا لعملية إقصاء تيار بعينو أك مٌب ٧باكلة للنيل من رؤكسو 
كرموزه، كإ٭با ٘باكزت ىذا البعد لتتناكؿ اإلسبلـ ذاتو بالتشويو عليو كٚبويف ٝبوع األمة 

ار السلفي كبْب منو كفض الناس من مولو، كذل  بعملية خلط متعمدة بْب رموز التي
اإلسبلـ ذاتو، كاختصار اإلسبلـ كلو يف ىذا التيار كتقدٲبو للناس ٕبسبانو بعبعا سيطفئ 
أنوار ا٢بياة كيصادر األفكار كيقتل اإلبداع كيلـز رجاؿ مصر بلبس ا١بلباب كما يلـز 

 نساءىا بالنقاب كالويل ٤بن خالف.
ر مصر بفئاهتا كتياراهتا ٤بعارؾ ما يتم تسويقو كالَبكيج لو يف ىذه األياـ ٰباكؿ ج 

داخلية تستنفد ا١بهد كالطاقة ك٘بعل عامة الناس يَبٞبوف على أياـ الرئيس ا٤بلخلوع 
 مسُب مبارؾ.

ا٢بملة الشرسة الٌب يتعرض ٥با التيار السلفي ٚبربؾ أف ا٤بقصود ىو اإلسبلـ ككل  
 ما ٲبت لو بصلة، كال ينبلؾ مثل خبّب.

اس فزاعة جديدة ليس من اإلخواف ا٤بسلمْب كما كاف يريدكف أف ييرسوا يف الن 
 يفعل النظاـ السابق فقط، كإ٭با من اإلسبلـ ذاتو.

                                                 
 ـَُُِ -َْ – َٕ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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لقد اكتشفوا بعد االستفتاء األخّب أف كجودىم يف الشارع ا٤بصرم مرىوف بيياب  
اإلسبلميْب كلهم كدكف استثناء، فمع كجود اإلسبلميْب ال مضور ٥بم كال تأثّب لديهم، 

ٰبرصوف على تشويو الصورة بكل ما ٲبلكوف من أدكات الدس كالتدليس كلذل  فهم 
 كالكذب.

كمن مث يستبعد أف ٰبمل ما ٰبدث على ٧بمل مسن أك أف نتأكؿ لو أنو رد فعل 
طبيعي ٢بالة ا٢برماف الطويلة الٌب عاشها الشع  ا٤بصرم كعاٌل فيها كثّبا ميث مـر من 

 مقو الطبيعي يف التعبّب عن نفسو ٕبرية.
ىنال  كبلـ يشاع عن تطبيق مدكد كقطع أذاف كىدـ أضرمة كهتديد ٖبطف 

 النساء السافرات من الشوارع كتشويو كجوىهن ٗبياه النار.
ىم يريدكف أف يتساءؿ الناس ماذا سيكوف عليو ا٢باؿ إذا آلت أمور مصر يف 

 ا٢ببلؿ كا٢براـ كما ٯبوز كما ال ٯبوز إىل ىلالء الناس؟
 ىل سجن كسجاف، السجن ىو مصر بكل شوارعها كميادينها.إف ا٢بياة ستتحوؿ إ

 كالسجاف ىم ىلالء اإلسبلميوف ا٤بتطرفوف ا٤بتعصبوف.
كالسجْب ىو ىذا الشع  العادل ا٤بسكْب. ىكذا يريدكف تسويق الفكرة، 

 كٰباكلوف جر اإلسبلميْب ٝبيعا إىل معركة ليسوا أىبل ٥با كال ىم قادركف عليها.
بل ٥با ألف أدكاهتا كآلياهتا تتسم بالقذارة ا٤بطلقة، كفيها اإلسبلميوف ليسوا أى

يستعمل الكذب كالتدليس كاالفَباء كالتحريض كالتلخويف كاستيبلؿ ماجة الناس إىل 
ا٢برية كهتديدىم ٗبنعها عنهم إذا جاء اإلسبلميوف كملكوا زماـ األمور،كلو عن طريق 

 الدٲبقراطية كاالنتلخابات ا٢برة.
ا قادرين عليها ألهنا معركة ليست شريفة، كيف ا٤بعارؾ غّب كاإلسبلميوف ليسو 

الشريفة كعلى ا٤بدل القصّب يكوف الفارس الشريف ىو ا٣باسر؛ ألف رجولتو كصدقو مع 
 مبادئو ٛبنعو من استعماؿ نفس الوسائل كالرد بنفس الطرؽ ا٣بسيسة.

أنو أعرؼ أف ىناؾ صبية متهورين ٲبللىم التعص  يف كل تيار، كأعرؼ كذل  
الٯبوز أف ٬بلط بْب الفكرة كاألتباع، كأعرؼ أيضا أنو من الصعوبة ٗبكاف أف ٯبرد ا٤برء 
نفسو من مشاعر اليض  مهما التـز ا٢بياد كبامث مْب يرل تيارا يتم اغتيالو ظلما، 

 كتشويهو كذبا كافَباء مٌب لو كنت ٨بتلفا معو.
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أخرل تعترب أف اإلسبلـ  ا٢بزب الوطُب كفلولو كبقايا جهاز أمن الدكلة كطوائف 
 كا٤بسلمْب ىم ا٣بصم اللدكد لن يتقبلوا ا٥بزٲبة بسهولة.

فلوؿ النظاـ السابق كبقايا جهاز أمن الدكلة، كمعهم ٝباعات العلمانيْب كطوائف 
 أخرل معركفة اليريدكف خّبا ٗبصر.

ا٢بملة الشرسة كالسوداء على اإلسبلـ كتياراتو كفصائلو كانت ٥با ضحايا كمققت 
صابات يف أفكار كثّب من عواـ الناس، بل إف بعض ا٣بواص من ا٤بتعلمْب كا٤بثقفْب إ

ا٢بياديْب أصااهم شئ من ا٥بلع نتيجة اإل٢باح يف تكريس ا٤بفاىيم السلبية لدل 
 اإلسبلميْب عموما كالسلفيْب بشكل ٨بصوص.

 التيار السلفي ككل التيارات تتفق معو كٚبتلف، لكن  ال ٛبل  إال أف ٙبَـب
 أصحابو لعفتهم كنظافة أيديهم كبعدىم عن كل ما ٱبدش ا٤بركءة أك يشْب السّبة.

قد تلتقى معهم يف األصوؿ كٚبتلف يف أقل القليل من الفركع، لكن  ال تستطيع 
أف تنكر مضورىم ا٤بميز كال أف تتنكر لدركىم كرافد ىاـ كملثر من ركافد الدعوة إىل 

 هللا.
مارت كعرفت بعضهم عن قرب، كاختلفت معهم كنا منذ زمن نعمل يف دكلة اإل

يف كثّب من الرؤل كالطركمات، كلكُب ال أنكر فضلهم كٮبتهم، كما رأيت يف سّبهتم إال 
 ما يشهد ٥بم بالفضل كمسن األخبلؽ كاألدب.

بعض تصرٰبات الرموز السلفية كالٌب تأتى أميانا بتلقائية غّب مفتعلة، تيٍستػىيىل  
بأكثر ٩با ٙبتمل كتيسىو ؽي على أهنا الدليل كا٢بجة لؤلطراؼ األخرل على  كتػيفىع لي كٙبيىم ل

 صدؽ ما تدعيو.
األطراؼ األخرل غنية كذكية، كلديها يف التشويش كالتشويو سوابق كخربات، كمن 
ـى على عمل أىوج كىداـ،  مث فهي ٘بيد اخَباؽ الصفوؼ باستئجار بعض العناصر لًتػيٍقًد

٤بشهد الوطُب كلو ينزع الثقة عن أىلها كيبذر بذكر الش  كا٢بذر فيكوف ٜبنو ارتباؾ يف ا
ىنال    بْب التيار اإلسبلمي كبْب شرائح اجملتمع ا٤بلختلفة كالٌب توليو ثقتها كتطمئن إليو.

خسارة من نوع آخر تصي  مصر كلها ميث يستبعد الشرفاء من ا٤بشهد كلو لىيىًحل  
 لبيت كال يزاؿ مَببصا ينتظر إشارة العودة.٧بلهم مىٍن باع األرض كالزيت كخر ب ا
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كت  إيل  من عمق الريف ا٤بصرل شاب قري  ىل معركؼ بشرفو كعدالتو ككعيو   
الثقايف كمبو ٤بصر يرجوٌل أف اكت  ٧بذرا من السلفيْب مٌب ال تصاب مصر بانتكاسة 

 الثورة.
 علم اتصلت أيضا ىاتفيا من أىل القاىرة قريبة لزكجٌب ٙبمل ماجستّبا يف 

االجتماع كتػيٍعرىؼي بْب معارفها بالتزامها الديُب، كطلبت أف ندعو ٤بصر كأف ٯبنبها ربنا 
 فتنة السلفيْب كما يفعلونو.

أدركت ساعتها أف الدعاية السوداء كالرمادية عرب ا٢بملة البييضة الٌب يطلقها  
بت بعض اإلعبلـ ا٤بتصهْب يف ببلدنا كمٌب بعد الثورة، مققت بعض أىدافها كأصا

 الشرائح، كأشاعت بْب الناس دخانا ٰبج  رؤية ا٢بقيقة كيزكم األنوؼ.
أظن أيضا،كبعض الظن مق أف مصر الثورة مقبلة على ملامرة من نوع خطّب، 

 فمصانع الكذب فيها فاقت نظراءىا لدل عصابات شيكاغو كٝباعات ىوليود.
ات اإلسبلمية مجم تساءلت يف نفسى، أماـ ىذه التحديات كلها ىل تدرؾ التيار  

 ا٣بطر الذل تتعرض لو كتػيعىرًٌضى لو مصر؟
أـ أف أكلوياتنا ستظل يعبث اها بعض الصبية الصيار يف تل  التيارات كبعض  

 ا٤بستأجرين من خارجها؟
 ا٤بوقف ٰبتاج لبصّبة ا٢بكماء ك٫بمد هللا أهنم كثر يف التيارات اإلسبلمية. 
مققوا مضورا اقتصاديا ىائبل ك٪باما  بعض الطوائف ىنا يف ٦بتمع ا٤بهجر ٩بن 

إعبلميا مسيطرا لو مررت عليهم بيتا بيتا أك زنقة زنقة كما قاؿ غّب ا٤بأسوؼ عليو أك 
مٌب فردا فردا لن يدخل كامد منهم أبدا مع  يف موار ينشر أك يذاع، كإ٭با سيحيل  
ث لرجل كامد عندىم ٧بدد كمعركؼ: إذى  إىل فبلف، فبلف ىو ا٤بلخوؿ با٢بدي

 كالتصرٰبات، رغم أن  قد ٙبسبهم ٝبيعا، بينما قلواهم شٌب.
 فهل نستفيد من خربات اآلخرين كلو كانوا ٨بتلفْب معنا ك٨بتلفْب عنا؟. 
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  )*( إٌخجخ واذلُبج اٌغُبعٍ
من عبلمات سوء طالع اإلنساف أف يتعرض ٤با ال ييطيق. كمن يفعل ذل  ييًذٌؿ نفسو 

 ضا.كيدفع اآلخرين لًييًذل وه أي
التصرٰبات ا١بديدة الٌب ٛبؤل أفق احملركسة ٕبديث عن ضركرة بقاء العسكر يف  

ا٢بكم  من عبلمات سوء الطالع، ليس ألصحااها فقط،كإ٭با ٤بصر كلها إف سكتت 
كتركت ا٢ببل على اليارب. بعض أصحاب ىذه الدعوة طىًالعيو معركؼ من قدَل، كال 

قسو كما يقوؿ أكالد البلد األصبلء، فهو ٰبتاج لذكاء مٌب يتم كشفو أك مٌب يتم ف
مفقوس من زماف. الشع  الذل خلع بإصرار كعناد ككربياء طاغية العصر، كقدـ 

مارس، كألكؿ مرة يف  ُٗالتضحيات من الشهداء كا١برمى قاؿ كلمتو يف استفتاء 
 التاريخ ا٢بديث ٲبارس الشع  إرادتو ٕبرية غّب مسبوقة.

نوا خدما كأعوانا يف ببلط الطاغية ا٤بلخلوع، عىز  أصحاب سوء الطالع الذين كا 
عليهم أف يفرح الشع  ا٤بصرم ٗبمارسة مقو يف ا٢برية كالدٲبقراطية، فراموا يكيلوف لو 

 هتم الس  كالشتم كالتبكيت؛ ألف اختياره جاء على غّب ىواىم.
ات أمدىم با٢بيل ا٣بادعة ٰباكؿ االلتفاؼ على تل  اإلرادة الشعبية ٔبمع توقيع 

إلعادة االستفتاء على االستفتاء السابق، كيساعده ا٤باؿ الطائفي ميث يلع  دكرا كبّبا 
جدا يف تسويق احملاكلة عن طريق صحف خاصة كقنوات فضائية ٩بلوكة ألصحاب ىذا 
ا٤باؿ. صامبنا ا٤بفقوس منذ زمن، يبدك أنو استصاغ كاستمرأ أف ييٍذكىر ا٠بو كأف يكوف 

رأس ا٤باؿ الطائفي، كأف تتناكلو كسائل اإلعبلـ مدما أك قدما  ضيفا دائما لبعض قنوات
ال فرؽ، فهو "مفقوس مفقوس كلو علقوا على رأسو فانوس"، ككما يقولوف يف ا٤بثل 

 الشعيب "ضربوا األعور على عينو فقاؿ: خربانة خربانة"
ى كٗبا أف الوزراة القائمة كزارة لتصريف األعماؿ فهى بعد ثبلثة شهور مقبلة عل 

السقوط القهرل أك السقوط التلقائي ٕبكم القانوف، كمن مث فصامبنا ا٤بفقوس جدا 
 ""ياللى انت رايح كَب من الفضايحيعمل با٤بثل القائل 

                                                 
 ـَُُِ - َٔ - ِّ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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احملاكلة مضحكة كمبكية أيضا، فبقدر مافيها من سلخف كىراء بقدر ما ٙبمل من  
 خبث ييٍدًخلي البلد إىل نفق مظلم كيدفعها إىل شر مستطّب.

ا أف الشع  ا٤بصرم يعاٌل من مالة جفاؼ ككبت سياسي كصلت إىل مد كٗب 
القهر بتزكير إرادتو يف آخر انتلخابات قادىا ا٤بسجوف أٞبد عز، كأنو ظل ٧بركما من 
مقوقو عامة كمن مقو السياسي يف ٩بارسة مريتو يف االختيار ٤بدة ثبلثْب سنة، فإف ا٤برء 

 ِٓالٌب ٛبت خبلؿ الشهور ا٤باضية بعد ثورة  ٲبكن أف يتفهم أف مالة ا٥بياج السياسي
يناير كانت ٗبثابة تفريغ للطاقة ا٤بكبوتة،كأهنا أيضا نوع من االكتئاب الوطُب اإلٯبايب 
الذل يدفع بالناس أميانا إىل مركات سريعة كمتنوعة كغّب ٧بسوبة، مثلها ٛباما مثل 

جأة كببل مقدمات كجد نفسو سجْب عقوبتو ملبدة كفقد األمل يف ا٣بركج من زنزاتو، مث ف
، فراح ينظر ٲبنة كيسرة  مرا طليقا سقط عنو كل شئ كمل يعد مسلكال عن أم جـر

 كيتحرؾ مذىوال يف كل ا٘باه كىو غّب مصدؽ ٤با مدث.
ىذه ا٢بالة ٲبكن أف نتفهم على ضوئها مالة ا٥بياج السياسي الٌب ٛبت يف الشهور  

لخلوع أف تتحرؾ بسرعة، فبذرت بذكر الفًب ىنا ا٤باضية، كخبل٥با ماكلت فلوؿ النظاـ ا٤ب
كىناؾ، كمن مث كاف من ا٢بكمة أف تنتقل األمة بشكل طبيعي من مالة الشرعية الثورية 
الٌب أطامت بالرئيس ا٤بلخلوع كأمدثت ىذا الذىوؿ، إىل مالة الشرعية الدستورية الٌب 

 يتم قطع الطريق أماـ يبدأ معها االستقرار كالتفرغ إلعادة بناء كىيكلة الدكلة، مٌب
فلوؿ النظاـ الٌب بدأت يف استيبلؿ األكضاع كتوظيفها لثورة مضادة، كلذل  كاف 

القنطرة الٌب ٞبلتنا إىل بداية الشرعية  مارس ىو ُٗاالستفتاء على الدستور يف 
الدستورية، كقد ٛبت ىذه ا٤برملة بنجاح باىر، اليري  أف فئة قليلة تريد اآلف أف تنسف  

 مت إ٪بازه لنبدأ من نقطة الصفر مرة أخرل، فلصاٌف من؟كل ما 
كبدال من أف يتفرغ ا١بميع لتوجيو طاقة الناس إىل زيادة اإلنتاج كإثارة التحدل  

كٙبفيز إرادهتم لكى تيقبل على تشييل ا٤بصانع كزراعة األرض كإدارة اآلالت يف شٌب 
كدكاء كغّب ذل ، إذا بنا  القطاعات مٌب تكتفى مصر ذاتيا فيما ٙبتاج إليو من غذاء

ندخل من جديد يف ىذا الليط ا٤بثار ماليا موؿ إعادة االستفتاء على االستفتاء، كالذل 
 يعد ٘باىبل إلرادة األغلبية الشعبية السامقة من أبناء ىذا الوطن؟
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مث أال ٰبق للمرء أف يتساءؿ عن الفرؽ بْب ا١برٲبة األخبلقية الٌب ارتكبها أٞبد عز  
رادة الشع  ك٘باىل األغلبية السامقة كبْب ما يقـو بو ٰبيي ا١بمل كشلتو ىذه بتزكير إ

األياـ؟ كىل يا ترل خرجت مصر بثورهتا ا٤بباركة كالعظيمة من ٙبت سيطرة الرئيس 
 ا٤بلخلوع لتدخل ٙبت كصاية ٰبٓب ا١بمل ك٬ببتو؟

سيعاد  كىل كلما اختار الشع  أمرا كأٝبع عليو كمل يوافق ىول النلخبة احملَبمة 
 النظر فيو كلو كاف استفتاء ساٮبت فيو كل مصر بكل أطيافها؟

ىل ستتحوؿ مصر ا٢برة إىل رىينة أللئ  الذين ال يعجبهم العج  كال الصياـ يف  
رج  كما يقوؿ ا٤بثل ا٤بصرل، فيعَبضوف على كل شئ كبأم شئ كليس من أجل شئ 

 كصناعة صنم سياسي جديد؟إال إعاقة ا٢بياة السياسية كتعطيل مسّبة الدٲبقراطية 
مث أليس ما ٰبدث اآلف ىو نفسو ما فعلو أٞبد عز يف آخر انتحابات ٛبت قبل  

قياـ الثورة؟ أال ييعد ذل  يف عرؼ )فقهاء الدستور( انقبلبا على الشرعية كالتفافا على 
إرادة الشع  كىو الوجو اآلخر للفساد السياسي القبيح الذل قاـ بو أٞبد عز كٰباكم 

اآلف؟  السلخف الذل ٰبدث ىو نوع من الثورة ا٤بضادة بالقفز على إرادة الشع   عليو
كمصادرة مقو يف االختيار، كىو أمر يثّب فتنة ضد إرادة األغلبية الٌب قالت كلمتها يف 

 مارس. ُٗاستفتاء 
خطورة استمرار ىذا العبث أنو يدفع ا٤بصريْب إىل فقداف ا٤بصداقية يف ا٢بكومة  

٤بسلحة إذا ىى سكتت عليو، كىذا ىو الفساد السياسي بعينو الذل كيف القوات ا
مارسو النظاـ ا٤بلخلوع كالذل كاف يهدد أمن مصر كاستقرارىا، كمن أجل القضاء عليو 

 قامت الثورة، ككضعت كيٌهانًو كمينىظًٌريو كرموزه كرؤكسو نزالء اآلف يف سجن طرة.
لو الوطن يف ظرفو الراىن، ميث ال ا٤بشهد ٰبمل يف رىًٞبًو شرا كبّبا قد ال يتحم 

 ٦باؿ للمقامرات كال ٯبوز أف ييٍسمىح اها يف ظركؼ مصر ا٢بالية.
اجمللس العسكرم كممثل عن القوات ا٤بسلحة الٌب ٞبت الثورة ككانت ٕبق درعها  

كل التقدير كاإلجبلؿ كاالمَباـ، يف ماجة اآلف أف يػيٍبًدل   ا٤بصريوفالواقى كٰبمل لو 
 فى بالتلميحات كال مٌب بالتصرٰبات.غضبو كال يكت
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عصاـ شرؼ كٰبيي ا١بمل كمن معهم من داخل ا٢بكومة ليس من مقهم أف  
يفعلوا ذل ؛ ألهنم ببساطة شديدة يف مواقعهم نواب عن الشع  يف تنفيذ إرادتو كليسوا 
أكصياء عليو، كعندما يقوؿ الشع  كلمتو فبل ٯبوز أبدا أف يلتف أمد ٤بصاٌف خاصة 

 ادة الشع  خصوصا إذا كاف عضوا يف مكومة ٛبثلو.على إر 
األمر ٧بّب كمرب  كيدعو للضيق كال يبشر ٖبّب، فالثورة قد قامت لتحرر إرادة  

 الشع  فما باؿ ىلالء يكبلوهنا من جديد.
 كالثورة قد قامت لتلخلص مصر من االستبداد فما باؿ ىلالء يكرسونو من جديد. 
الدٲبقراطية فما باؿ ىلالء يعيدكهنا فرعونية جديدة كالثورة قد قامت لتقرر مبادئ  

 تقوؿ للناس "ما أريكم إال ما أرل"؟
ليس من مق ا٤باؿ الطائفي مهما بليت ملياراتو أف يليي إرادة شع  بكاملو، كال  

 ٯبوز لو أف يلع  بالنار يف مصّب كطن كبّب كمصر.
ٌب لو كانوا ٜبانْب مزبا كما ال ٰبق ليحٓب ا١بمل كال عصاـ شرؼ، كال مىٍن معهم م  
أف يفرضوا إرادهتم على كطن تعداده ٜبانوف مليونا من  -كما يىد عى ا١بمل كيركج-

 البشر.
القوات ا٤بسلحة ىنا مطالبة أخبلقيا كقانونيا بأف تف  ىذا االشتباؾ ا٤بشْب  

امية كا٤بهْب، كأف تيٍسًكتى ىذه األصوات النشاز، كٙبـز األمر باعتبارىا درعا للوطن كم
 ٤بكتسبات الشع ، كأكؿ ىذه ا٤بكتسبات امَباـ إرادتو كٞباية مقو يف االختيار ا٢بر.

الدعوة إللياء إرادة الشع  كاالستفتاء على االستفاء لو اقتصرت على زعماء  
األمزاب يف السامة السياسية لكانت الفضيحة ٨بففة، كلقاؿ الناس: ميرقىةي ًمرماف 

تطاكلة كا٤بتطلعة ألكرب من إمكانياهتا، فرامت تصرخ أصابت مناجر بعض الرؤكس ا٤ب
 بإساءة النطق بعد إساءة ا٢باؿ، كٯب  أف نسا٧بهم.

أما كأف يكوف ا٤بتحدثوف يف الفتنة كا٤بطالبوف بإلياء إرادة الشع  كإعادة  
االستفتاء على االستفتاء ىم من رؤكس ا٢بكومة الٌب تعمل ٙبت كالية اجمللس العسكرل 

يلظة كفضيحة مركبة، هتْب مصر شعبا كإرادة كثورة كثوارنا، كظركؼ الوطن فتل  عورة م
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ال تتحمل مثل ىذه ا٤بقامرات العبثية كالفجة كا٣ببيثة الٌب تعرض أمن مصر ككرامة 
 شعبها ألخطار كبّبة.

ا١بديد كاحملزف يف األمر أف ينضم د. عصاـ شرؼ إىل ىذه الفئة، فقد كانت  
درا كبّبا من االمَباـ، ككذل  الشع  أيضا، كليت ما صرح النفس كما زالت ٙبمل لو ق

بو يكوف زلة لساف غّب مقصودة ٲبكن الرجوع فيها أك االعتذار عنها، كٖباصة أنو على 
رأس مكومة تنوب عن الشع  يف تنفيذ إرادتو كليس يف ٘باىلها أك القفز عليها. كعندما 

مَباـ إرادتو فبل بد ىنا من ا٢بـز يتصل األمر بأمن مصر كاستقرارىا ككرامة شعبها كا
 كنزع الفتيل قبل إشعاؿ ا٢بريق، كذل  ىو دكر اجمللس األعلى للقوات ا٤بسلحة.
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 )*( (1/2شخصُبد فمذد ششاػهب )
إذا أردت أف تعرؼ إنسانا على مقيقتو دكف مكياج أك رتوش أك أقنعة، فبل ٲبكن 

و دكف خوؼ من قيود أك مدكد، أف تعرفو إال إذا أخذ مريتو كاملة، كتصرؼ على طبيعت
ألف جو ا٢برية ٯبعل اإلنساف يبدك على طبيعتو دكف تزكيق أك تىصىن ع، كيف ىذا ا١بو أيضا 
تتجلى درجة التحضر اإلنساٌل ا٢بقيقية إف كاف متحضرا، كما تتجلى ميوانيتو ككمشيتو 

 أيضا إف كاف كمشي ا.
مقيقة الطبع، كٚبتفي كتتوارل من يف جو ا٢برية ٙبَبؽ األقنعة ا٤بزيفة الٌب ٚبفى  

 النفس البشرية كل أشكاؿ ا٣بداع االجتماعي يف السبلـ كالكبلـ كاجملامبلت.
كالتحضر مل يكن كلن يكوف يوما أزياء يرتديها كيتزين اها اإلنساف، البدلة على  

ء آخر مودة كرابطة العنق أصلية أك مزيفة، ال دخل ٥با يف ٙبضر اإلنساف مهما ارتدل ا٤بر 
 من مبلبس بسيطة أك فلخمة.

 ىذه ا٢بقيقة أدركها ابن الوردم منذ زمن بعيد فقاؿ بيتو ا٤بشهور: 
 فإذا اٍكتىسىٍيتى بو فإن  عارم       ثوب الرياء يىًشفي عما ٙبتو   

كا٤بشهد يف مصر الثورة بعد االنتلخابات أضحى عجيبا كغريبا، فاإلسبلميوف  
اص يرٞب  هللا كالسلفيوف بشكل أخص أعاذؾ عموما أجارؾ هللا كاإلخواف بشكل خ

هللا، رغم كجودىم كمضورىم ا٤بكثف مل يكن يلتفت إليهم أمد من اإلعبلميْب قبل 
الثورة، فلم يكونوا يف العّب كال يف النفّب، اللهم إال إذا قررت بعض الصحف أك بعض 

لدل النظاـ  الربامج الفضائية أف توجد مادة للهجـو كالسلخرية كإثارة ا١بدؿ، ككاف 
 كتائ  لتصفية اإلسبلميْب ثقافيا كاغتيا٥بم معنويا ك٧بو كل ما يتصل اهم يف ذاكرة األمة.

قيلي عنهم غيابيا   األخبار كما أدراؾ ما األخبار كما آفة األخبار إال ركاهتا كانت تػىنػٍ
كتنتقى منهم مىٍن يدىل ٕبديث جاؼ كغليظ، كملئ بالفجوات كالثيرات كإثارة ا١بدؿ عن 

 الدٲبقراطية كا٢برية كا٤برأة كاألقباط كمقوؽ ا٤بواطنة.

                                                 
 ـَُُِ – َٔ - َّ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كالقـو "مساكْب" ليس ٥بم إال كجو كامد، كال ٰبسنوف تزكيق ا٢بديث، كال ٙبلية  
ا٤بر، كال لع  الثبلث كرقات ػ غىشىٍم بعيد عن  كعن السامعْب ػ كمن مث فالكل شاؾ 

ييض" ش  يش  فهو كيتشك   كمتشك  فيهم، كىات ماشئت من مشتقات الفعل الب
مشكوؾ فيو"، مهما أقسم كلو كاف بارا يف قسمو كقسمتو، فالكل يتشك  فيو، بينما 
السادة الليرباليوف كا٤باركسيوف كالعلمانيوف قبل الثورة كبعدىا كاف مديثهم عن ا٢برية 
ىو األملى مذاقا، كاألكثر إغراء، كاألاهى ثوبا، كاألٝبل تنميقا، كبالطبع ىو األعلى 

 كاألكثر ضجيجا كمضورا يف الصحافة كالقنوات الفضائية. صوتا
كيبدك أف الثورة أمدثت انقبلبا يف األفكار كأعادت الطباع إىل مقيقتها، كأف جو  

ا٢برية ا١بديد أتاح للناس أف يظهركا على طبيعتهم دكف تكلف أك مصانعة، كأف يتجلى 
نساٌل، كلذل  يفاجلنا يف أخبلقهم كسلوكهم نصي  كل امرئ من ٘بليات التحضر اإل

 ا٤بشهد اليـو يف مصر بكثّب من ا٤بفاجآت ا٤بذىلة.
فأصحاب خشونة الطبع كغلظة القوؿ تيّبت ٥بجتهم كأضحت أكثر اعتداال  

ككاقعية كاتساقا مع مبادئهم يف رعاية ماؿ الزماف كا٤بكاف كالناس، كبرىنوا على أهنم 
لناس، كتتجلى فيهم رغم طوؿ ٢باىم بشر طبيعيوف ٥بم طباع البشر كيفكركف مثل كل ا

كغرابة أثوااهم أعلى درجات التحضر يف السلوؾ كالقوؿ، كٲبكن  أيضا أف ٘بد فيهم 
 األنس كاألدب كالذكؽ الرفيع، كتستشعر يف مديثهم منطق، كيف رؤيتهم عمق ككاقعية.

بدلة بينما اإلخوة الليرباليوف أصحاب الياقات ا٤بنشاة كأربطة العنق األنيقة، كال 
آخر موديل كمعهم العلمانيوف كا٤باركسيوف كبعض رجاؿ ا٤باؿ الطائفي كغّب الطائفي 
الذين كانوا يتباىوف بأهنم دعاة الدكلة ا٤بدنية كالدٲبقراطية كمقوؽ اإلنساف ٚبلٍوا ٛباما 
عن كل ىذه ا٤ببادئ، كتنكركا ٥با كانقلبوا عليها يف أكؿ اختبار مقيقي للممارسة 

أصبحوا يدعوف إىل إلياء أكؿ انتلخابات مرة يف تاريخ مصر ا٢بديث، الدٲبقراطية، ك 
كيطالبوف باستمرار ا٢بكم العسكرل كإبقاء الببلد ٙبت كصاية ا١بيش؛ ألف صناديق 

 االنتلخابات جاءت على غّب ىواىم.
الدعوة إىل كضع الدستور كانتلخاب الرئيس أكال الٌب يتوالىا الوتد كا٤بسمار  

يمة دستور يا سيادل، اتضح أهنا ليست هلل كال مٌب للوطن، كا٢ببل ككل أركاف خ
كليست ٢بماية ا٢بريات الٌب جاءت اها الثورة، كال دعما لدٲبقراطية مرتقبة، كإ٭با ىى 
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٧باكلة لصناعة دكتاتور جديد ٰبمى مصاٌف رجاؿ ا٤باؿ كاألعماؿ، كييطى ٨بالفات كثّبة 
رٗبا كاف أغلبهم موضع مساءلة لو كشفت يف ظل مكومة مرة كمنتلخبة من الشع  فل

 قانونية، كىذا ىو السر كراء ٛبسكهم بإلياء االستفتاء األخّب كتأجيل االنتلخابات.
الفزاعة القدٲبة "فزاعة ا٣بوؼ من اإلسبلميْب" أعيد تشييلها ٗبوظفْب جدد ٥بم  

عل طولة لساف، كلكن ليست ٥بم كفاءة احملَبفْب يف التلخويف كالتزكير كتزكيق القوؿ، كل
 كعي الثورة ساعد على كشف بدائية األدكات كعدة النص  ا٤بستعملة.

كصل ا١بنوف بأمد رجاؿ ا٤باؿ الطائفي أف كضع على صفحتو يف الفيس بوؾ  
صورا ساخرة من اللحية كالنقاب شعر ا٤بسلموف فيها باإلىانة، كسببت غضبا كبّبا يف 

ت السلخرية من ىذا الشلخص نفسو أكساطهم كٖباصة أهنا مل تكن ا٤برة األكىل، فقد تكرر 
 .أكثر من مرة، كصدرت على لسانو يف بعض ا٢بوارات ألفاظ سوقية مثل )متطلع دينو(
شلخص آخر دٲبوقراطى جدا من ٝباعة خيمة دستور يا سيادل أعلن يف نقابة الصحفيْب 

 أنو سيحمل السبلح إذا جاءت صناديق االنتلخابات باإلسبلميْب؟؟.
ظاـ السابق كاف قد فرغ كخصص بعض كتبتو يف فلسفة تشويو نتذكر ٝبيعا بأف الن 

ا١بماعة كإشاعة اليبار موؿ أفكارىا كربطها مينا بإيراف كمزب هللا، كمينا آخر ٔبماعة 
طالباف يف أفيانستاف، كطبيعى أف تناؿ منظمة ٞباس نصيبها من الشتم كالتشويو 

حملتلة، كما كاف ٰبلو دائما للسادة باعتبارىا اإلمارة اإلسبلمية لتل  ا١بماعة يف األرض ا
 ا٥بوارل كالدقاؽ كعبد الرميم على أف يصفوىا.

كتبة األىراـ كركز اليوسف أيضا ساٮبوا بزخم كبّب يف االفَباء على ا١بماعة   
 كإ٢باؽ كل شريف يريدكف اغتيالو بنسبتو إليهم.

ة احملظورة يف فَبة من الفَبات كانت كطنيت  ال تثبت إال باعَباض  على ا١بماع 
كالتلخويف منها، ككاف البعض من البهلوانات ٩بن ٯبيدكف لعبة القفز على ا٢بباؿ ينص  
من نفسو مفكرا يف نقد ا١بماعة كمظهرا لعيواها الفامشة يف رفض اآلخر كموقفها من 

 ا٤برأة كاألقباط كنظاـ ا٢بكم يف نيكاراجوا كبوركينا فاسو.
ع غري  من "العتو" السكايف ٯبعل صامبو تستمع إليهم فيلخيل إلي  أن  أماـ نو  

 يهذل كيهرؼ ٗبا ال يعلم كيتفلسف على طريقة ٠ب  لنب ٛبر ىندل.
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بعض العقبلء قاؿ ىل مرة ك٫بن نتحدث عن تل  ا١بماعة إف النظاـ يهْب نفسو  
مْب يستأجر ىلالء كيقدمهم على أهنم لساف مالو يف تشويو ا١بماعة: كمهاٝبتهم 

ىلالء الناس بطريقتهم ا٤بمجوجة يشكلوف  -ـ ال يزاؿ لصديقيكالكبل-كبا٤بناسبة 
 دعاية بيّب أجر لتل  ا١بماعة.

ا٤بواقف ا٤بتناقضة ١بماعة خيمة دستور يا سيادل تكرر نفس النيمة القدٲبة،  
كبقدر ما تشكل ردة عن ا٤ببادئ بقدر أيضا ما تشكل فضيحة أخبلقية كثقافية تتجلى 

كدركات سقوطها، كىى النلخبة الٌب صدعت رؤكسنا كخدعتنا فيها أخبلؽ النلخبة ا٤بثقفة 
 لسنوات طويلة.

الردة كالفضيحة األخبلقية أفقدهتم أية مصداقية كمولتهم يف نظر اآلخرين إىل  
٦برد ٘بار انتهازيْب يف سوؽ ا٤بساكمات السياسية من أجل مصا٢بهم، ككشفت أيضا بأف  

كاف ٦برد سبوبة لتلقى ا٤بعونات من   كل مديث الكتو ألسنتهم عن الدٲبقراطية إ٭با
 االٙباد األكركيب كبقية دكائر اليرب كمعاىده.

النيمة القدٲبة الٌب كانت سائدة يف اإلعبلـ أياـ عهد الرئيس ا٤بلخلوع عن  
اإلسبلميْب عادت كما كانت، كعادت رٲبة لعادهتا القدٲبة، ال بإعادة إنتاج فكرة التشويو 

٭با بإعادة إنتاج ا٤بتحدثْب، لكنهم ىذه ا٤برة أقل قدرة كالتدليس كتزييف الوعي، كإ
كأىبط كفاءة كأرخص ٜبنا كأخس خلقا كأمقر ضمّبا، مٌب كإف أطلق عليهم البعض 

 لق  "أتباع دستور يا سيادل"
الشلل الٌب قبضت كتبوأت مواقع كربل يف الصحف كالقنوات الفضائية من أجل  

رت ا٥بجـو مرة أخرل دكف أف تضع يف اعتبارىا تل  ا٤بهمة يف عهد الرئيس ا٤بلخلوع باش
 أف ىناؾ ثورة قامت، كأف للناس عقوال  ٛبيىيًٌزي كتفرز.

أجهزة إعبلـ خيمة فقهاء دستور يا سيادم عادت لتمارس ا٤بهمة القدٲبة، كلتتفنن  
 يف س  كشتم اإلسبلميْب كٖباصة اإلخواف كالسلفيْب كإلصاؽ أبشع التهم اهم.

آلف تعّب مواىبها لطائفي يريد أف يفرض رؤيتو على شع  نفس ىذه الشلل ا 
بكاملو كيرفض نتائج االستفتاء كيطال  بتشكيل ٦بلس رئاسى كتأجيل االنتلخابات، 

 كيلوح دائما بدفَب الشيكات قبل أف يدىل بأم اقَباح سلخيف.
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إصرار خيمة دستور يا سيادل على إشياؿ اجملتمع ا٤بصرم ماليا بالدستور أكال أـ  
نتلخابات أكال أتاح الفرصة أل٪باؿ الرئيس ا٤بلخلوع "عبلء كٝباؿ" ليبعثا برسالة من اال

داخل السجن إىل الزكاكل مستشار السلطاف قابوس يتهموف الثورة كالشع  باليوغائية 
 كيطالبوف بتدخل خارجى، الرسالة نشرهتا كربيات الصحف األجنبية كٙبدثت عنها.

وىل  توصيلها؟ كىل ىنال  صلة بْب ٝباعات كيف خرجت تل  الرسالة؟ كمىٍن ت  
دستور ياسيادل الٌب تشيل الشع  كالثورة بالفرخة أكال أـ البيضة أكال ليتحرؾ نزالء 

 سجن طرة على رامتهم كيفاجئوف الشع  ا٤بصرم بانقبلب مركع؟
أمل أقل ل  عزيزل القارئ إف: جو ا٢برية كشف لنا عن شلخصيات فقدت 

 يها...؟.شراعها...مث ضاعت مراس
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 )*( (2/2شخصُبد فمذد ششاػهب )
الليط الذل أثاره من يسموف أنفسهم بالنلخبة يف الفَبة األخّبة مل يعكر ٠باء  

القاىرة فقط، كإ٭با عكر كجداف كل مصرم شريف ٰب  بلده كٱباؼ عليها، كمل ٲبؤل 
ف لنا سح  احملركسة بدخاف ٰبج  الرؤية كينبئ أف ٙبت الرماد اللهي  فقط، كإ٭با كش
 بيقْب أف ا٤برملة ا٤بقبلة من أخطر ا٤برامل على الثورة كالشواىد على ذل  كثّبة:

منها ما يثار يف الداخل من إشاعات كبلبلة ك٧باكالت جر الوطن بكاملو لصراع  
داخلى بْب أغلبية قالت رأيها كاختارت ٕبرية، كبْب أقلية تفرض كصايتها كتتسلط 

ربة دٲبقراطية ٛبارسها مصر، كتنسف أكؿ اختيار مر كتستبد، كتريد أف ٘بهض أكؿ ٘ب
 للشع  ا٤بصرم كألكؿ مرة يف تاريخ مصر ا٢بديث.

كمنها ٧باكالت إشياؿ الناس كانقسامهم بْب مليد كمعارض، ك٧باكالت جر أجهزة  
األمن ٤بعارؾ جانبية، كالتهجم على اجمللس العسكرل كالقوات ا٤بسلحة كإشياؿ الرأم 

 مور.العاـ بكل تل  األ
منها أيضا إصرار كبّبىم الفقيو الدستورل ا٤بثّب للجدؿ مع بعض أعوانو على  

إشعاؿ الفتيل، كمنطقو كردكده على خصومو كمنتقديو، ككصفو ٥بم بأهنم ركث اهائم،  
كأنو يراىم ليسوا إخوة يف الوطن كال شركاء يف ا٤بواطنة كإف اختلفوا معو يف الرأم كإ٭با 

 اهائم ىكذا قاؿ..؟ يراىم مواشى يف مظّبة
منها أيضا ما ٞبلتو األخبار إلينا أف رئيس الوزراء أداف بشدة كل ٧باكالت التدخل  

من أية جهة خارجية يف الشلكف الداخلية أك ا٣بارجية السيادية ٤بصر، كما مذرت ١بنة 
 القوات ا٤بسلحة ا٤بنبثقة عن ملٛبر الوفاؽ القومى من ٧باكالت الواليات ا٤بتحدة اخَباؽ
شباب الثورة من خبلؿ تقدَل ٛبويل ٥بم يقدر ٗببليْب الدكالرات عرب مواقع التواصل 
االجتماعي )فيسبوؾ( كما كشفت الناشطة إيناس ا١بايب عضو ائتبلؼ الثوار األمرار أهنا 
تلقت عرب صفحتها على الفيسبوؾ مليونا كٟبسمائة ألف دكالر، كأكدت أف ىناؾ 

ل أخرل سياسية دكف أف تسميهم. لكنها قالت: إف معونات أرسلت لبعض الثوار كقو 
 العديد من الشرفاء رفضوا تلقى ىذه ا٤بعونات.

                                                 
 ـَُُِ – ٕ - ٕـ (، يو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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يذكر أيضا أف السفّبة األمريكية ا١بديدة يف القاىرة صرمت بأف أمريكا صرفت  
منظمة مصرية  ََٔمليوف جنيو على  َِْمن بداية الثورة مٌب اآلف ما يقرب من 

كما صام  ىذا ا٣برب من ظهور قنوات فضائية ىبطت  يناير مٌب اآلف ِٓمنذ ثورة 
 على السموات ا٤بفتومة فجأة دكف أف يعرؼ ألموا٥با مصدر.

األمر إذان جد ال ىزؿ، كأف قول داخلية ٛبي وؿ من ا٣بارج ٙباكؿ تعكّب ا٤باء لتتمكن  
 من الصيد.
ف نذكر الواليات ا٤بتحدة ليست ملسسة خّبية تدفع لوجو هللا، كلسنا يف ماجة أ 

السادة أعضاء اجمللس العسكرل كالسيد رئيس الوزراء كالسادة القراء كعمـو الشع  
ا٤بصرم بأف ا٤بنظمات الٌب تلقت ىذه األمواؿ ٚبضع بالطبع لشركط ا٤بموؿ كأجندتو، 

 كتربط نشاطها بأكلويات مىٍن يدفع.
راع كٛبكْب تعكّب ا١بو كتعطيل اإلنتاج كإشياؿ الناس كإثارة ا١بدؿ كخلق بلر للص 

البلطجية مقاصد أساسية للثورة ا٤بضادة كىي أىداؼ ٩بنهجة ك٩برملة كمعدة سلفا كيتم 
 تنفيذىا كفقا للظركؼ ا٤بتامة.

ا٤بناخ الذل يساعد على تنفيذ ذل  ا٤بلخطط ىو مناخ التشكي  كفقداف الثقة  
بلـ كتييي  الوعى يف الوجداف العاـ لؤلمة عن طريق استجابة الشع  لتهييج اإلع

 ا١بديد كالقدَل ا٤بسكوف اهواجس ا٣بوؼ من التييّب كا٤بريض بفوبيا اإلسبلميْب.
ما ٰبدث يف مصر اآلف ال ٲبكن أف يكوف كليد الصدفة، كالواج  الوطُب يفرض  

على من يعنيهم األمر من أعضاء اجمللس العسكرل كمكومة عصاـ شرؼ بضركرة 
 ات كطريقة صرفها أكال.اليقظة كالتحقيق يف مصادر ٛبويل تل  ا٤بنظم

كثانيا: البد من ٞباية جبهتنا الداخلية من كل عوامل التشويش كالبلبلة كٙبريض  
بعض التيارات على بعض، كتشديد العقوبة على من يهددكف أمن اجملتمع من البلطجية 

 أك من يقصركف يف ٞبايتو من رجاؿ األمن.
لفكرية كالثقافية الٌب ٲبارسها بعض ثالثا: البد أيضا من التنبيو ٣بطورة البلطجية ا 

ا٤بثقفْب كتقـو على نشرىا كإذاعتها الصحف كالقنوات الفضائية ا٤برتبطة بالتمويل 
 الطائفي أك ا٣بارجي؛ ألف ذل  كلو يلثر على ىوية الوطن كانتماء أبنائو.

بعض الطركمات ربطت بْب الرسائل الٌب ٚبرج من سجن طرة موجهة إىل مساندل  
نظاـ ا٤بلخلوع يف الداخل كا٣بارج، كبْب دعول ا٤بطالبة بالدستور أكال، كىذا كأتباع ال
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الطرح الذم يربط بْب اال٘باىْب لو ما يربره ميث ٲبنح ا٤بلخططوف للثورة ا٤بضادة 
 فرصتهم يف ترتي  أنفسهم كتنظيم أمورىم كا٣بركج يف الوقت ا٤بناس .

يساعدكىا على ا٣بركج من   مصر ا١برٰبة كا٤بنهوبة كانت تستحق من أبنائها أف 
كوارث الفساد الكثّبة كا٤بتنوعة كا٤بل٤بة الٌب سببها استبداد النظاـ ا٤بلخلوع كرموزه، 
كبدال من الدعوة إىل النهوض كزيادة اإلنتاج كاستيبلؿ القدرات كاستثمار الكفاءات 

ٜبرة منو إال  ا٤بتامة كاستنهاض األمة، تشيلنا النلخبة ٔبدؿ ال طائل ٙبتو كال فائدة فيو كال
 تعطيل ا٢بياة كشل مركة الثورة عن االنطبلؽ إىل ٙبقيق أىدافها.

من مق ا٤براق  أف يتوسم سوء الفهم كسوء النية يف الذين يصركف على القفز  
 فوؽ إرادة الشع  كرفض قرار األغلبية كاهتامها بالسذاجة كالتلخلف كعدـ النضوج.

بو كتنزع عن ا٤بثقف صفة االلتزاـ ألنو ىذا الكبلـ يشكل عورة ثقافية هتبط بصام 
 يرتد عن ا٤ببادئ الٌب يرفعها شعارا لنضالو كيدعى أنو يضحي من أجلها.

مث ىي ال تنزع عنو صفة االلتزاـ فقط بل تضيف إليو صفة ا٤بيركر ا٤بتكرب؛ ألنو  
 ٲبارس اإلقصاء النلخبول يف أدٌل درجات ا٫بطاطو مْب ييٍديل ٗبا لديو من مصيلة كلمات
منمقة يسفو اها اختيارات اآلخرين كلو كانوا أغلبية، كال يرل صوابا لرأم آخر ٱبالف 
ىواه السياسي أك ال يلتقى كمصاٌف النلخبة من أصحاب رأس ا٤باؿ الذين ارتبطت 

 مصا٢بهم بالنظاـ السابق كتربوا يف أمضانو ككونوا ثركاهتم يف ظل فساده.
على األقل ٗبا كعدكا بو كأكدكا يف يف الداخل التـز اإلسبلميوف مٌب اآلف  

تصرٰبات على ألسنة قياداهتم كىف أكثر من لقاء أهنم يريدكف دكلة مدنية لدرجة أف 
 ا٤بصريوفكامدا من قيادات اإلخواف كعضو مكت  اإلرشاد د.غزالف كعلى صفحات 

خاط  العلمانيْب كالليرباليْب بقولو: "٫بلف لكم باهلل كبا٤بصحف على أف اإلخواف 
 .ايزين دكلة مدنية"ع

بعض النماذج األخرل غّب اإلسبلمية كاف ٥با يف النضاؿ الوطُب مواقف مبهرة  
ك٧بل إعجاب يف الثبات على ا٤ببدأ كالصمود يف كجو االستبداد، لكن غالبية رجاؿ 
النلخبة خيبت اآلماؿ كشوىت الصورة كسقطت يف أكؿ اختبارات ا٢برية كرفعت من 

لشع  كتعاملت مع اإلرادة الشعبية باستعبلء، كسفهت من نفسها لتكوف كصية على ا
اختيارات الناس، األمر الذل جعلُب كغّبل من الناس نتساءؿ: ىل نستبدؿ استبداد 

 الطاغية كمزبو الوطُب كماشيتو بدكتاتورية النلخبة كالقلة؟
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ىل ٫بطم قيود االستبداد بثورة دفعت ٜبن نضا٥با ما يقرب من ألف شهيد كأكثر  
 انية آالؼ جريح لنستبدؿ اها قيودا كأغبلال أشد كأعٌب؟من ٜب
كإذا كاف ىذا ىو رأل النلخبة القليلة يف شع  عظيم كاف ىو سناد الثورة كقلبها  

كشرايينها، فكيف يكوف موقفها إذا آلت إليهم شلكف الناس كٛبكنوا من مقاليد األمور 
 يف الوطن كلو؟

لو بأنو "شع  جاىل" مشكلتنا كإذا كاف ىذا ىو تصورىم للشع  ككصفهم  
ن كاىل ىذا ثقافية "غياب الوعي" كما رددكا كال زالوا يرددكف، فهل ىذا ا١بهل يرتفع ع

 ؟. فإذا اختار غّبىم فهو شع  جاىل؟،الشع  إذا اختارىم ىم
كىل مشكلتنا الثقافية ستنتهى عندما نتلخلى عن إرادتنا كمقنا يف االختيار كنرتفع  

 لسادة الليرباليْب كا٤باركسيْب كبعض فلوؿ النظاـ السابق.؟إىل مستول ثقافة ا
كىل غياب الوعى الذل نعاٌل منو يف نظر النلخبة سّبتفع عنا كيعود إلينا رشدنا  

اليائ  ككعينا ا٤بفقود عندما نكف عن ا٤بطالبة ٕبقنا يف ا٢برية كاالختيار؟ كبا٤برة نتلخلى 
 الشع  القاصر كا١باىل؟ عن ديننا كىويتنا ليكوف رضاىم كامبل عن ىذا

اجمللس العسكرم ىو اآلخر ناؿ مظو كنصيبو من دخاف اإلخوة؛ ألنو مل يستج   
لصناعة األصناـ السياسية كأصر على امَباـ إرادة األمة الٌب تعتز بو كركن من أركاهنا ال 

 يتحقق ٥با أمن أك استقبلؿ بدكنو.
مصر مستنقع العنف كما  ىذا ا١بيش كاف األمل الواقى للثورة كلواله لدخلت 

مدث يف ببلد أخرل كليبيا كاليمن كسورية، كمن مث فهو خط أٞبر ال ٯبوز التشكي  
 فيو أك التعامل معو بيّب مسلكلية أك تقدير..

ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب أك ا١بماعة احملظورة كما كاف ٰبلو لبعضهم أف يسميها  
ت كتيعرب عن نفسها بوضوح، كتبْب للقاصى  كالداٌل أهنا ٝباعة كطنية كمسلكلة، تريد عرب 

كبقية التيارات السياسية أف تساىم يف بناء كطنها كهنضتو كٙبرير ماضره كرسم مبلمح 
مستقبلو، فما العي  يف ذل ؟ كما الداعي للتلخويف منها كاستعما٥با فزاعة يف الداخل 

 كا٣بارج؟
ل، فكل التيارات قد عقدة العلمانيْب كالليرباليْب كا٤باركسيْب ٯب  أف تنح 

انفتحت على بعضها كلية ا٢بوار العاقل ا٢بر ٯب  أف تكوف ىى األساس يف تعامل 
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األمزاب بعضها مع بعض، كالسامة الوطنية تتسع للجميع، كإرادة الشع  كصناديق 
 االنتلخاب ىى ا٢بكم.

م اإلخوة الذين صدعوا رؤكسنا بكثرة مديثهم عن الدٲبقراطية ككانوا يلوكف ألسنته 
بكبلـ طويل عريض عن ضركرة امَباـ إرادة الشع ، ٯب  أف يطبقوا كعودىم كٰبَبموا  

 كبلمهم كيكفوا عن ا٣بداع ك٧باكالت فرض إرادهتم على شع  بكاملو.
السقوط يف أكؿ ٘بربة دٲبقراطية مارس الشع  فيها مرية اختياره ليس عيبا،مٌب  

م اإلمكانيات الٌب توفرت لدعايتهم برغم ا٢بشد الكبّب الذل ماكلوا أف ٰبشدكه، كبرغ
يف صرؼ الناس عن ا٤بوافقة على التعديبلت الدستورية كمضهم كٙبريضهم للناس أف 
يقولوا ال،كاستعما٥بم ألغل  الفضائيات ا٤بملوكة ٥بم أك ألغل  من انضموا إليو كانضم 

 ىو إليهم.
 ىذا السقوط ليس عيبا، كإ٭با ىو بعض ٜبن الدٲبقراطية. 
عي  كل العي  إذا جاءت نتائجها على غّب ىواىم السياسي أف يكيلوا إ٭با ال 

للشع  التهم كيصفوه بأنو شع  ٮبجى كمتلخلف كيستحق ما مدث لو يف عهد 
مبارؾ، ككل ذل  ألنو خالف ىواىم كسلخر من غركرىم كادعاءاهتم كاستعبلئهم 

 كنفلختهم على الفاضى.
ٙبمل فوؽ أجسادىا رؤكسا ٥با أكثر  كىكذا عر فتنا الثورة ا١بديدة على ٨بلوقات 

 من كجو كيف فمها أكثر من لساف.و 
٘بربة ا٢برية يف أكؿ انتلخابات مرة يف مصر بعد الثورة جعلت البعض يظهر على  

طبيعتو، فيتجلى يف قولو كخلقو كسلوكو درجات التحضر اإلنساٌل، كما أزالت أقنعة 
لوكى، كفضحت الومشية الٌب ا٣بداع ككشفت درجات التدٌل كالسقوط ا٣بلقى كالس

ٚبفيها البدلة آخر موديل كا٤بدفوع ٜبنها من التمويل األجنيب كالياقات ا٤بنشاة كرابطة 
 العنق ا٤بزيفة.

 إهنا فعبل ٘بربة سقطت فيها شلخصيات فقدت شراعها.... مث ضاعت مراسيها.
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 )*( (1/2اٌصذَك ادلثمف.. واٌؼًّ اإلسادي )
 :نقطة أولى على حرف مضٌئ

ددت كثّبا يف نشر ىذا ا٤بقاؿ بعدما استأذنت طرفو اآلخر، لكُب تذكرت أف تر 
 القرآف الكرَل يورد شبو ا٤بلخالفْب كما ىى مهما كانت تفاىتها، مث يكر عليها فيبطلها

 قاؿ الصديق ا٤بثقف مبادرا بسلاؿ ىل علمت ما فعل أصحاب  يف مصر؟
تشييل ٧باكمهم قلت من قلت: خّبا، خربٌل فأنت متابع جيد. قاؿ: بدأكا يف 

؟ مث استأنف  تقصد بأصحايب ك٧باكمهم؟ قاؿ: كىل ىناؾ على ا٢ًبٍجر غّبىم اليـو
مديثو، لقد بدأت ٧باكم التفتيش يف القلوب كا٤بشاعر كالبحث يف عقائد الناس، ىيئات 
األمر با٤بعركؼ كالنهى عن ا٤بنكر بدأت تفعل، قلت لصاميب كأردت غيظو، ليت ذل  

ففريضة األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر غابت عن ٦بتمعاتنا منذ زمن  يكوف صحيحا،
طويل، فقاؿ مستنكرا كأن  تليدىم؟ قلت لو عمن تتحدث؟ قاؿ كمن غّبىم؟ إهنم 
السلفيوف؟ كاستطرد صديقى شارما ك٧بلبل، أبشر يا أخاىم، فقد بدأ موك  النهضة 

بشرؾ هللا با٣بّب. كىنا انطلق  كانطلق قطار التقدـ، فتبسمت ضامكا كقلت لو بىشًٌرٍ 
 صامبنا على سجيتو قائبل:

ا٢بديث عن تفاصيل قص الشارب كطوؿ اللحية كقصر الثوب سيطيى بالطبع  
على فرائض إصبلح االقتصاد كإصبلح التعليم يف ا٤بدارس كا١بامعات، كعلى فرائض 

على فرائض العمل إصبلح نظاـ القضاء لينعم اجملتمع بالعدؿ كا٤بساكاة أماـ القانوف، ك 
بزراعة األرض كتشييل ا٤بصانع كا٤بعامل كاستصبلح األراضى البور، كٛبكْب ا٣بربات 
ا٤بصرية من خدمة ببلدىا كاالكتفاء الذاتى مٌب ال يتسوؿ الوطن كيرىن إرادتو ٤بن 
يقرضونو، كأضاؼ: الدخوؿ يف موارات تأكل ا١بهد كالطاقة كتستنفد كل ما يتبقى لدل 

ف أىم برامج التيار اإلسبلمي يف ا٤برملة القادمة، كاالشتباكات ستدكر اإلنساف ستكو 
على أشدىا موؿ مكم اللحية كالنقاب كتقصّب الثوب كتطويل اللساف كتدكيل 

 األمداث ليشمت فينا العدك كالصديق.

                                                 
 ـَُِِػ  ُ - ٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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يتوقع البعض أف تشن ٞببلت ضد األىرامات باعتبارىا أصناما كضد األضرمة  
ا البعض، كضد التصوؼ باعتباره ا٫برافا عن العقيدة الصحيحة، باعتبارىا قبورا يعبدى

كضد األشاعرة باعتبارىم من أصحاب العقائد ا٤بنحرفة، كلن يسلم األزىر باعتباره من 
 بقايا الفاطميْب الرافضة.

ككذل  دار الفتول كىيئة اإلفتاء كعلى رأسها ا٤بفٌب باعتباره شيلخا صوفيا،  
د مصر هنضة كربل يف صناعة ا٣بمار كالعباءات السوداء كستيلق مصانع ا٣بمور كستشه

 كا١ببللي  القصّبة.
كسيكوف من مق كل مواطن ا٢بصوؿ على ٟبار لزكجتو كجلباب قصّب لو ىو،  

 كعدبة كغطاء رأس.
ستنتشر بكثرة صناعة العطور الشرعية ا٣بالية من الكحوؿ كا٤ببلبس كالشورطات  

رامية بعمليات ا٢بجامة، كتزرع أرض الكنانة الشرعية كستستبدؿ غرؼ العمليات ا١ب
با٢ببة السوداء مٌب نكتفى ذاتيا كقد بدأت بالفعل ٞبلة اإلعبلف عن ا٤بلىلْب شرعيا 

 للرقية كا٢بجامة، كطرد ا١بن كالوسواس ا٣بناس.
ا٤براجع ا٤بعتمدة عندىم تعد العدة اآلف كليس غدان الستلخراج صكوؾ ا٤بلىلْب  

 كؿ كل ىذه ا٤بهن الشريفة بدكف ترخيص معتمد.لكل ذل  كسيجـر من يزا
إصبلح ا١بامعات يقتضى أف ندرس العقيدة الطحاكية كا٤ببادئ اإلصبلمية ٤بوالنا  

ا٤بصلح الديُب ٧بمد بن عبد الوىاب، كأف ٬بلص جامعاتنا من توىاف الفلسفة 
عثيمْب كىرطقات ا٤بنطق كجدليات اإلغريق، كأف نكتفي ٗببادئ ككت  ابن تيمية كابن ال

كنَبؾ الفارا ى كابن سينا كابن رشد كاليزاىل كاللبّبكٌل كابن خلدكف كابن ا٥بيثم لنعيش 
مع العبلمة رٰبانة الشاـ ٧بمد ابن ناصر الدين األلباٌل كابن العثيمْب كابن جربين، 

 كمبادئ ربيع ا٤بدخلى.
 كسكت صامىب منتظرا تعليقى عليو، قلت متهكما كساخرا: يا صديقى بشرؾ هللا 

بكل خّب،نسيتى أمرا مهما،قاؿ ما ىو؟ قلت تطبيق ا٢بدكد كقطع أذف عم جرجس، 
كملق الشعر الطويل لؤلكالد ا٣بنافس، كتفتيش القلوب كالعقوؿ كالبحث يف البيوت 
كالشقق عن بقايا أصناـ كصور، كٙبرَل لبس البنطاؿ ا١بينس على الفتاة كالشاب معا، 

٢بريات كتفرض ا١بزية على األقباط كتعود ا٤برأة قاؿ نعم ىو كذل ، قلت: كستصادر ا
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اىل قعر دارىا كال ٚبرج من بيتها إال مرتْب األكىل عند الزكاج كاألخرل ال ثالثة ٥با ميث 
 تودع ا٢بياة إىل مثواىا األخّب.

قاؿ ٕبماس شديد نعم نعم كىذا ما ٬بشاه، كأضاؼ: كىنال  كبلـ يشاع عن ىدـ  
 السافرات من الشوارع كتشويو كجوىهن ٗبياه النار.أضرمة كهتديد ٖبطف النساء 

فسألتو كأنا أريد إمراجو.. ترل ما ىو سر ظهور التيار السلفي اهذه السرعة  
ككيف ماز على ثقة الناس كتقدـ على تيارات أخرل ليربالية كعلمانية ٥با يف ا٢بياة 

 السياسية خربات طويلة؟ كما توقعات  ٤بستقبل الرب٤باف القادـ؟
 فكر صامبنا مث عاكد ا٢بديث بلية ا٤بتمُب قائبل:ف 
ظهور التيار السلفي بالصورة السريعة كخصوصا أف قادهتم كاف ٥بم موقف من  

الثورة كاالنتلخابات ينبئ أف دكال خليجية تريد أف تػيٍفًشل التجربة الدٲبقراطية يف مصر 
 مٌب ال تنتقل عدكل الثورة إليهم.

 تعطيل القول السياسية اإلسبلمية من مرية ا٢بركة كالتيارالسلفي دكره ينحصر يف 
يف الرب٤باف، كالشوط القادـ سيكوف سّبؾ أك مهرجاف ٘بلس فيو القول السياسية غّب 

 اإلسبلمية يف موقع ا٤بتفرج على القول اإلسبلمية كىى تتصارع فيما بينها.
قوط كال بعدما انتهى مديث صامبنا أدركت أف الثقافة ال تعصم صامبها عن الس 

ٙبميو من أف يقع ضحية التدليس كالكذب، كأنو ٲبكن أف يساىم يف انتشاره كلو من 
 ميث ال يدرل.

أدركت أيضا ٤باذا تتقدـ فكرة التوطيد للشر كالتمكْب لو يف النفوس، كاإلغراء  
ٗبمارستو كاإلقباؿ عليو، ك٤باذا ىي أسبق عند البعض كأىم من انتصار ا٣بّب يف هناية 

 ا٤بطاؼ.
يناير، فكاف  ِٓىذا ا٤بنطلق تبنتو السينما ا٤بصرية كمعها تلفزيوف النظاـ قبل ثورة  

البطل يظل طواؿ الفيلم أك ا٤بسلسل يسرح كٲبرح كيتمتع بكل أنواع ا٤بتعة ا٢براـ 
.  كا٤بيرية جدا مث يف الدقائق ا٣بمسة األخّبة أك يف ا٢بلقة األخّبة يلقى مصّبه احملتـو

ئمْب على الصناعة إياىا ٗبا فيهم ا٤بللف كالسيناريست كمعهم فلسفة السادة القا 
ا٤بلخرج يدركوف طبعا أف ا٣بّب البد أف ينتصر يف النهاية، كلكنهم ٰبرصوف على تقدَل 
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الشر يف الصورة األكثر إغراء كاألاهى منظرا كاألفضل ركنقا كٝباال ميث عربة النهاية يف 
ٌب تنتظرىا بعدما تكوف قد تشبعت بكل نظرىم قلما تنظر إليها نفس ا٤بشاىد أك م

 أفكار الفيلم كما فيو من قيم سلبية.
 النقطة الثانية على ا٢برؼ ا٤بضيئ. 
أدركت أيضا أف التيار اإلسبلمى ال مانع أف ينجح يف تونس كيستقر، كال مانع أف  

ينجح يف ا٤بيرب كيستقر، فاألطراؼ ال مانع أف تتحرؾ ٕبرية كلو كانت خارج مدكد 
يطرة، أما القل  فبل ٯبوز لو أف ٱبرج عن نطاؽ السيطرة، كمصر ىي القل  كمن مث الس

فالقول السياسية يف مصر تتحالف كلها ضد التيار اإلسبلمى ٗبا يف ذل  اجمللس 
 العسكرم.
ا٢بملة شرسة كرخيصة كال تلتـز بقواعد األخبلؽ كال بآداب االختبلؼ كال مٌب  

 الشارع ا٤بصرل. بآداب القيم ا٤بتعارؼ عليها يف
المظت أف بعض الليرباليْب إذا ذكر التيار اإلسبلمي إخواف أك سلفيوف تصيبو 
مالة من الوسوساس القهرل مصحوبة أيضا ٕبالة من العمى اإلرادم،ذكرتُب بشطر بيت 

 من الشعر لللخنساء كنا ندرسو يف شواىد النحو قالت فيو:
ـٍ بالعًْب عو اري...؟.  قذنل بعينً  أ

 
 



371 

 

  (*) (2/2) ٌصذَك ادلثمف واٌؼًّ اإلساداٌ
يقولوف: إف العقوؿ الصيّبة تناقش األشلخاص، كالعقوؿ ا٤بتوسطة تناقش األشياء، 
كالعقوؿ الكبّبة تناقش األفكار، كبعض ا٤بثقفْب يفضل أف يسمع عن  ال أف يسمع 

 من  أك يستمع إلي .
علمى، كإ٭با من قوة كبعض الناس يستمد  مجتو ال من العقل كا٤بنطق كا٤بنهج ال

موقعو، كذل  شأف الطياة كا٤بستبدين الذين قامت الثورات لتلخلص الشعوب من شر 
 أفكارىم ك٩بارساهتم الفجة.

كا١بهل إذا ٙبدث بو كبار الناس ال يتحوؿ إىل علم، ا١بهل جهل،مهما كانت 
 شلخصية قائلو.

سية يف الشارع كاالنتلخابات األخّبة بقدرما أظهرت مجم التيارات كالقول السيا
ا٤بصرل بقدر ما أمدثت لدل البعض نوعا من ا٥بياج يشبو اللوثة كٰبار ا٤برء يف توصيفو 
مسبما يقوؿ علماء  النفس، كىل ىو نوع من ازدكاج الشلخصية "الشيزكفرينيا" أك ىو 

 مرض الوسواس القهرل.
م السقوط ا٤بدكل ٥بم ليس فقط يف صناديق االنتلخابات الٌب طالبونا أف ٫بتك
إليها،كإ٭با يف مصداقية مبادئهم كأفكارىم كما صدعوا بو رؤكسنا على مدارالسنْب، 
فعندما اختار الشع  غّبىم شتموه كسبوه كعّبكه با١بهل كاألمية، كطالبوا بإلياء 
االنتلخابات. كألهنم اكتشفوا أف كجودىم يف الشارع ا٤بصرم ال تأثّب لو، كأف مضورىم 

هم كدكف استثناء، فهم ٰبرصوف على تشويو الصورة بكل ما مرىوف بيياب اإلسبلميْب كل
ٲبلكوف من أدكات الدس كالتدليس، كمن مث فحديثهم عن التيار السلفى ال ٰبكمو عقل 
أك منطق، كال يدخل يف باب التحليبلت السياسية، كال يندرج ٙبت مسمى الرؤل 

 الثقافية، كليس لو إال اسم كامد ىو ا٥براء كالسلخافات.
إذا مكمها السلفيوف  -يف نظر صامبنا كصديقنا ا٤بثقف "جدا"-فمصر  كمن مث

فلن تكوف كطنا يصلح ٢بياة الناس، كإ٭با ستكوف  ٦برد  سجن كبّب كسجْب كسجاف، 
السجن ىو مصر بكل شوارعها كميادينها، كالسجاف ىم ىلالء اإلسبلميوف ا٤بتطرفوف 

                                                 
 ـَُِِ/ُ/ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كقد منحنا رؤيتو كخربتو  يف  .ا٤بتعصبوف، كالسجْب ىو ىذا الشع  العادل ا٤بسكْب
 ا١بزء  األكؿ من ىذا ا٤بقاؿ  

كأتذكر انُب كتبت يف مقاؿ سابق بعنواف " مصر الثورة كمصانع الكذب نشر يف 
قلت  فيو" إهنم ٰباكلوف جر   َُُِ-َْ-َٕككاف ذل  بتاريخ   ا٤بصريوفجريدة 

 .هااإلسبلميْب ٝبيعا إىل معركة ليسوا أىبل ٥با كال ىم قادركف علي
اإلسبلميوف ليسوا أىبل ٥با ألف أدكاهتا كآلياهتا تتسم بالقذارة ا٤بطلقة، كفيها 

 يستعمل الكذب كالتدليس كاالفَباء كالتحريض كالتلخويف. 
كاإلسبلميوف ليسوا قادرين عليها ألهنا معركة ليست شريفة، كيف ا٤بعارؾ غّب 

ر، ألف رجولتو كصدقو مع الشريفة كعلى ا٤بدل القصّب يكوف الفارس الشريف ىو ا٣باس
 مبادئو ٛبنعو من استعماؿ نفس الوسائل كالرد بنفس الطرؽ ا٣بسيسة." أ.ىػ

كالرىاف على كعى الشارع كمده ال يكفى،  كإ٭با البد من القياـ بعمليات دعاية 
 .مضادة تكشف ا١بهات الٌب مل تراع يف الناس إالن كال ذمة

تو من السهاـ كنفد كل ما يف جعبتو من بعدما أفرغ الصديق ا٤بثقف كل ما يف كنان
أـ أنو ال زاؿ  ؟كسائل التشويو كاالهتاـ، قلت لو ىل جاء دكرل يا صديقى للتعليق كالرد

  ؟عندؾ ٨بزكف من الكراىية كالصد
 :قاؿ: ابدأ من غّب سلخرية كال تبكيت، فأنتم ال ييلبكم جن كال عفريت

 مسد. ....من شر ماسد إذا .برب الفلق -مستعيذا–فقلت 
طبعا  أنت بػىنػىٍيتى رؤيت  السابقة عن السلفْب كالتيارات  :أيها الصديق ا٤بثقف 

 قاؿ: ال.. .اإلسبلمية،بعدما قرأتى فكرىم  كٙباكٍرت معهم كخرٍبت منهجهم
 .قلت: إذنا فقد اختلٍطت اهم كخربهتم مث رأٍيتى منهم ما يزعج  كٱبيف . قاؿ ال!

،كاليـو قلت: أنت بالتأكيد قرأت عنهم يف ٦ب لة ركزا اليوسف كا٤بصرم اليـو
السابع،ك٠بٍعتى عنهم يف الفضائيات، قاؿ نعم، قلت: اليري  أنكم  ٙبتكموف إىل 
ا٤بنهج العلمى يف ٕبث الظواىر ا٤بلختلفة، إال أماـ الظاىرة اإلسبلمية، فإنكم ٙبيىكًٌميوف 

اًفيىةن للحقيقة. يا صديقي  أىواءكم  السياسية، كمن مث تأتى األمكاـ ٦بيىانًبىةن للصواب ك٦بهى 
ا٢بكم على الشئ فرع عن تصوره، كأنتم ال تتصوركف التيار اإلسبلمي أصبل كال تطيقوف 
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رؤيتو كمن مث فثقافتكم عنو  معيبة كمنقوصة كشهادتكم فيو ٦بركمة، كال ٯبوز ٤بثل  أف 
، تكوف ثقافت  من مصادر ليست نقية كال تعرؼ ا٢بيادية كال تلمن إال بالتحيز
كخطيئتكم أنكم أماـ الظاىرة اإلسبلمية ال تبحثوف أصبل،كتلجاؤف ايل مصادر تريح 
ىواكم السياسي كتليب رغبتكم يف التشويو كالتدليس كاليش،  فيض  الصديق كظهر 

   ؟إٍف كانت ىذه أخطاؤنا فما ىي أمطاؤكم :أثر اليض  تلعثما يف نطقو كقاؿ ٕبشرجة
لسنْب ا٤باضية،ككنا نظن ػ كبعض الظن إمث ػ أف قلت: خطلنا أننا صدقناكم طواؿ ا

امتبلفكم معنا إ٭با كاف اختبلؼ كجهات نظر اجتهدت فأخطات كأصابت، كٙبيىًاكؿ 
تصحيح نفسها بنفسها، غّب أننا اكتشفنا أف ا٤بسالة ليست اجتهادات، كإ٭با ىي 

 أجندات ٘بند كتابا كصحافيْب كمثقفْب.
جع تصرٰبات السفّبة االمريكية يف القاىرة كاالٙباد را :قلت .قاؿ تتهم بيّب دليل     

االكركيب كمعهد الدٲبوقراطيْب كا١بمهوريْب ككثائق كيكليكس كما ٙبدثت عنو من 
 :أمد علي تكذيبها، كأردفت متسائبلالفضائح، كالٌب أصابت النلخ  بزلزاؿ، مل ٯبرؤ 

٢بارؽ كلما ٤باذا يا صديقى يرتفع ضيطكم كتصل مرارتكم  إىل مد االلتهاب ا
 ارتفعت أسهم التيارات اإلسبلمية كسط ا١بماىّب؟

عىدى الشرفاء من ا٤بشهد كلو لىيىًحلى ٧بلهم مىٍن باع األرض  ك٤باذا تصركف أف ييٍستىبػٍ
 كالزيت كخر ب البيت كال يزاؿ مَببصا ينتظر إشارة العودة؟

ىل  قاؿ ؟قلت كما دخلو يف موضوعنا ؟قاؿ صاميب ما رأي  يف السيد القمِب
فقاؿ ككأنو أراد أف ييّب ٦برل ا٢بوار ليهرب من األسئلة  ؟قلت:  كىل ٙببو أنتػ ؟تكرىو

ا٤بلخجلة ػ  ملى ال تقرأ  لو؟  قلت: قرأتو يا صديقي ألٍل ال أم  أف أمكم علي شئ 
أغناٍل هللا عنو بالثقافة  :قلت ؟لست أعرفو  قاؿ:  ىل تأثرت أك أقتنعت بشي ٩با كت 

قلت:  ؟، كلكتاب معركفْب بالنزاىة كالفكر الرصْب،  قاؿ:  مثل منالصحيحة كا١بادة
منهم "ا١بويِب كالشاطيب كابن تيمية كابن مـز كابن القيم كاليزايل كابن رشد كالنظاـ 
كالسيوطى كالقرطىب كا٤باكردل كرشيد رضا كاإلماـ ٧بمد عبده، كمن احملدثْب العقاد 

د اليزايل كسيد قط  كعبد القادرعودة كالرافعي كا٤بنفلوطى كالعبلمة الشيخ ٧بم
كالعبلمة القرضاكم كعبلمة العلـو السياسية مامد ربيع  كمسن إبراىيم كمُب أبو 
الفضل كسيف الدين عبد الفتاح كالعظيم ٧بمد عمارة كالعبقرم عبد الوىاب ا٤بسّبم 
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ابر أـ أنو البد من قراءة ج ؟كغّبىم، فهل يكفي ىلالء ليكوف ا٤برء مثقفا يف نظرؾ
عصفور كعبد ا٤بعطي مجازم كفلاد زكريا كلطفي ا٣بويل كفرج فودة كمامد نصر أبو 

كمع ذل  فقد قرأناىم أيضا كخربناىم كٙباكرنا مع بعضهم كعرفنا   ؟زيد كبقية ا٢بداثيْب
 .أىدافهم

سكت صديقي برىة ككأنو يلتقط أنفاسو،كبعدما أدرؾ أف ٞببلت التشويو مل ٘بيٍد 
س من اإلسبلميْب إال قربا منهم كقناعة اهم،  مث قاؿ: علي كل ماؿ نفعا كمل تزد النا

قلت  ؟األياـ ستثبت إف كاف اإلسبلميوف علي قدر ا٤بسلكلية أـ أف الناس ا٬بدعوا فيهم
يا صديقي تفاءؿ با٣بّب ٘بده، كاعلم أف التاريخ اآلف يتوىج فرما، كيستعد لكتابة 

 البداية يف دكرة مضارية جديدة. 
ثقف جدا ال زاؿ يف ليلو، فلم يدركو الصباح بعد،كلكنو فجأة سكت صديقي ا٤ب

عن كل الكبلـ،)احملظور منو كا٤بباح(،  كآثر أف يعود من رملتو يف ا٢بوار معى بيّب تْب 
 الشاـ  أك عن  اليمن.
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 )*( (1/2هً َفؼٍهب عؼذ..؟ )
 :إلى رئٌس البرلمان والسادة األعضاء 

يف اختياركم رئيسا ألكؿ بر٤باف مصرل مر جاء بإرادة  بداية أىنئكم بثقة األعضاء
 شع  أراد ا٢بياة.

كأيذىكًٌر بأف الثقة الٌب أكالىا لكم شع  مصر إ٭با ىى جزء من استحقاقات السنة 
اإل٥بية يف التمكْب، كأهنا يف البداية تقتضى الشكر يف ا٢باضر، كطل  العوف من هللا يف 

 ا٤بستقبل. 
ا ٯبعل مديثى إليكم ليس جديدا على أ٠باعكم، كأعلم رصيد ا٣بربة لديكم رٗب

أنكم تتسلموف مسلكلية بلد ضرب الفساد ٔبذكره يف كل ركن من أركانو. ككم ٙبمل 
اإلسبلميوف عموما كاإلخواف خاصة من ا٤بعاناة كالطرد كاإلقصاء كالسجن، لكنها سنة 

تػىلىى كمدل صربه كٛباسكو هللا يف التمكْب الذل ال يأتى إال بعد االبتبلء، كموقف ا٤بيبٍ 
ك٧بافظتو على مبادئو ىى الٌب تقرب زمن التمكْب كتنهى بسرعة عملية الصراع مع 

 الباطل.
كأعلم كم ٙبملت البيوت كاألسر الشريفة من اقتحامات اللياىل ا٤بظلمة عندما كاف 

يف اٙباد يشن النظاـ السابق ضرباتو االستباقية أك الوقائية قبل كل عملية انتلخابية، كلو 
 الطبلب أك مٌب على مستول ٝبعية تعاكنية صيّبة، أك ناد للشباب يف قرية نائية.

أعلم ذل  جيدا، ككم كانت األعياد كا٤بناسبات ٛبر كرب البيت خلف أسوار 
الشقاء. كأعلم أف بعض األسر رٗبا تر ى أبناؤىا كبناهتا كتزكجوا كىم مل يتعرفوا على 

لصور ا٤بعلقة على جدراف ا٢بوائط،، ككم جند النظاـ مبلمح كالدىم إال من خبلؿ ا
السابق من كتائبو يف كسائل اإلعبلـ للتشويو كالتدليس كالتلبيس كاغتياؿ السمعة 
كالشرؼ، ككم امتؤلت سجونو بقيادات التنظيم، كجنح جنونو يف التنكيل اهم مٌب 

ل  الوظيفة أضحى من شركط التعيْب يف أصير الوظائف كأقلها قدرا أال يكتفى طا
بالتربؤ من اإلخواف فقط،، كإ٭با عليو أف يسبهم ليثبت صدؽ كطنيتو، كأنو برئ يف دمو 

 كخبلياه كجيناتو من أم أثر ٥بم. 

                                                 
 ـَُِِ-َُ-ِٔ(، يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة )
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أعلم مجم ا٤بعاناة مْب ييي  رب األسرة، كاألسرة ال تعرؼ أين مكانو، فقد كاف 
 ٗبعرفة ا٤بكاف.النظاـ البائد ٲبعن يف اإلذالؿ كالتعذي ، كيضن على أفرادىا مٌب 

كإذا كاف التمكْب ىو بعض إرادة ا٢بق فعلى ا٤بمكن لو أف يفهم كل قوانْب السنة 
 اإل٥بية مٌب يتعامل معها بالوعي الواج . 

الوعى الواج  يقتضى كسر اليركر الذل يصح  ماؿ ا٤بنتصرعادة كيرد أسباب 
ًذينى اٍستيٍضًعفيوا يف اأٍلىٍرًض كى٪بىٍعىلىهيٍم أىئًم ةن كىنيرًيدي أىٍف ٭بىين  عىلىى ال  االنتصار إىل أصلها األكؿ. )

 .(ٓ)القصص:  (كى٪بىٍعىلىهيمي اٍلوىارًًثْبى 
كالوعى الواج  ٰبتم على ا٤بنتصر أف ييًعدى عيدتو ببذؿ ا١بهد كاستفراغ الوسع 

 كالطاقة ٣بدمة خلق هللا ٝبيعا، مٍن أي دى منهم كمٍن عارض.
علم يا سيدل بْب الفكرة كاألتباع، بل ٲبيلوف يف كثّب من كالناس عادة ال تفرؽ كما ت

األمياف إىل شلخصنة الفكرة يف أتباعها، فإذا أساء األتباع انسحبت اإلساءة إىل الفكرة 
ذاهتا كبشكل تلقائي، ك٫بن نعرؼ أف ىذا خطأ يف ا٤بنهج كلكنو موجود يف الواقع 

العقل ا١بمعى لدل ا٤بصريْب كيف  ا٤بشاىد كاحملسوس، كبرنا٦بكم كاف كال يزاؿ ٰبمل يف
الوجداف العاـ شعار " اإلسبلـ ىو ا٢بل " كالوعى الواج  ٰبتم على من رفع ىذا 
الشعار أف ٰبميو كأف ٰبتمى فيو، كذل  ال يتم إال ٖبدمة الناس كمل مشكبلهتم 

 كالتواضع ٥بم كالتعايش مع أمبلمهم كأمانيهم يف مياة كرٲبة. 
منكم أال يسحق ا٤بواطن ٙبت كطأة ا٢باجة، كأال يفقد   كالشلخصية ا٤بصرية تنتظر

كرامتو أماـ طوابّب ا٣ببز كيف أقساـ الشرطة،  كأال يسحل يف ا٤بيادين العامة كما مدث، 
كأال يكوف ىناؾ استثناء يف تطبيق القانوف، مينئذ تعطي  ىذه الشلخصية ما يف يديها 

 كشرؼ القصد ك٠بو الياية. كلو كانت ال ٛبل  غّبه؛ ألهنا تستشعر صدؽ التوجو 
سنة التمكْب تقتضى أف نتذكره صلى هللا عليو كسلم مْب دخل مكة فاٙبا، كأف 
نقتدل بو عفوا ك٠بامة، كأف نزداد تواضعا كلما زادنا هللا رفعة، كأف ندرؾ أف مكانة ا٤برء 
كمقامو عند هللا أكال، مث يف قلوب الناس ٖبدمتهم كا٢برص علي مصا٢بهم، كليس يف  

 رسي السلطة نيابة أك كزارة أك مٌب يف الرئاسة العامة. ك
سنة التمكْب تقتضى أف نذكر كنشكر، أف نذكر أياـ القلة كالذلة كاالستضعاؼ 
كا٣بوؼ. كأف نشكر هلل منتو باإليواء يف كنفو كالتأييد بنصره كإقبالو بقلوب العباد علينا 
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فى يف اأٍلىٍرًض ٚبىىافيوفى أىٍف يػىتىلخىط فىكيمي الن اسي فىآىكىاكيٍم )كىاذٍكيريكا ًإٍذ أىنٍػتيٍم قىًليله ميٍستىٍضعىفيو 
 . (ِٔ)األنفاؿ: كىأىي دىكيٍم بًنىٍصرًًه كىرىزىقىكيٍم ًمنى الط يًٌبىاًت لىعىل كيٍم تىٍشكيريكفى( 

العقل ا١بمعي يف مصر كالوجداف العاـ لؤلمة  كبلٮبا يعلق بصره كبصّبتو ٗبا 
لقادمة، كاعلموا أف قلوب البعض تر٘بف خوفا فأمنوىا، كقلوبا أخرل يستجد يف األياـ ا

 تتوقع الفشل كتتعجلو فلخيبوىا.
كىنال  آخركف كىم غالبية عظمى ينتظركف كال يتعجلوف، فبل تضيعوىم، ك٠بعة 

 اإلسبلـ ٧بليا كعا٤بيا ترتبط اآلف بكم،كٗبا أنتم قادموف عليو، فتذكركا ذل  جيدا. 
سبيل هللا ىو أغلى أمانينا، إال أف األعظم منو ىو ا٢بياة يف  كإذا كاف ا٤بوت يف

سبيل هللا، كٯب  أف تكوف أعلى أمانينا؛ ألف ا٤بوت يف سبيل هللا يقتضى ٢بظة كامدة 
تنتصر فيها إرادة ا٤برء يف االختيار بْب الدنيا كاآلخرة، بْب أداء الواج  كالعيش بكرامة 

ة كامدة من الزمن، بينما ا٢بياة يف سبيل هللا أكا٤بوت يف سبيل هللا مرا، فتل  ٢بظ
تقتضى عمرا كامبل تظل فيو اإلرادة يقظة مية متألقة رغم ا٤بتاع  كألكاء ا٢بياة. كمن مث  
تكوف ا٢بياة يف سبيل هللا أعظم، ميث مشقاهتا أكثر، كمعاناهتا أشد كأخطر. كآثارىا 

 أنفع كأبقى. 
رسالتنا، كإقامة عدؿ هللا فيها غاية عمارة األرض كما تعلم "يا سعد" جزء من 

كمقصد من مقاصد شريعتنا، كذل  ال يتم بالتصرٰبات العنَبية كال ٔبهاد ا٢بناجر، كإ٭با 
بالتحوؿ إىل ا١بهاد الزراعى كا١بهاد الصناعى كا١بهاد االقتصادل كا١بهاد الَببول 

ن عالة عليهم،  كلن كا١بهاد العلمى، فلن ييقى دين ال دنيا لو، كالناس لن ٰبَبموننا ك٫ب
يستمعوا إلينا ك٫بن نتلقى منهم ا٤بعونات، كلن ٰبَبموا إرادتنا ك٫بن نرىنها مقابل مفنة 

 من القمح، كلن يضعوا اعتبارا لنا ك٫بن مهمشوف كضعفاء.
يف رصيد الشلخصية ا٤بصرية من القناعة كالشرؼ كاإليثار ما ينجح مشركعكم إف 

أف لديكم ا٣بربة الكافية كالذكاء ا٤بطلوب يف ٙبري  أمسنتم التعامل معها، كأنا كاثق 
مشاعرىا، كإيقاظ إرادهتا،كتوجيو بوصلتها كٮبتها لتحقيق النهضة، كذل  ال يتم إال من 
خبلؿ القرب من أنفاسها، كالبحث يف كوامنها كاىتماماهتا، كاالستجابة الذكية لطبيعتها 

مع ،كركح القدس يليدؾ كهللا  يف التعاطى مع األمداث، فافعلها يا "سعد" كالشع 
 ٰبفظ  كيرشدؾ كيسدد خطاؾ. 
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 )*( (2/2ٔؼُ.. َفؼٍهب عؼذ )
 :إلى رئٌس البرلمان والسادة النواب

الثقة الٌب أكالىا شع  احملركسة لكم ليست بسب  القدرة على ا٢بشد، كإ٭با  
صاد تنطلق أصبل من إٲباهنم بقدرة اإلسبلـ على إصبلح ا٢باؿ ىف االجتماع كاالقت

كسياسة اجملتمع كالناس، كاستمرار ىذه الثقة مرتبط ٗبدل ما ٰبققو ا٢بزب ىف الببلد من 
تقدـ كمدل رعايتو للنهضة، كٙبقيقو ٤بطال  العدالة األساسية، كمن مث كج  ٙبري  
العقوؿ لتلخطط كتربمج، كٙبري  ا٥بمم لبناء مصر، أشعلها يا "سعد" ثورة ىف األفكار 

اجعل من كطن  كامة للحرية كالكرامة كاألماف، اشعلها ثورة كالتصورات كالرؤل، ك 
سجوف   -يا سعد-اقتصادية كصناعية كزراعية ىف ا٤بعامل كا٢بقوؿ كا١بامعات، موؿ 

 مصر إىل مزارع كمصانع كمعابد إلقامة الصلوات.
افتح اجملاؿ لرأس ا٤باؿ الشريف ليلدل كاجبو، علًٌم أثرياء مصر أف هللا كضع أقوات 

اء ىف أمواؿ األغنياء، فما جاع فقّب إال بتلخمة غُب، ذكًٌرىم ػ يا سعد ػ بأف الفقر 
العشوائيات عورة كعار ىف جبْب كل ا٤بصريْب عليهم أف يسَبكىا، كأنو ليس من الدين 
كال من ا٤بركءة كال من ا٣بلق الشريف أف يأكل اإلنساف ملء بطنو، كأف يفرح ملء 

ا١بوع كيفرط ىف كرامتو من أجل كجبة طعاـ أك جوا٫بو كٔبواره إنساف آخر يئن من 
 أنبوب غاز.

مىدًٌث أبناء مصر، كأطلق ألسنة الفقهاء كالدعاة كأىل الفكر كالرأل ككل الشرفاء  
ىف ٦باؿ التوجيو كصياغة الرأل العاـ ليتحدثوا عن كاج  الوقت كيفجركا طاقات ا٣بّب 

إليثار كالتضحية كا٤برٞبة الكامنة ىف أبناء مصر، كستجد العج  العجاب، ستجد ا
 تفيض اها أهنار مصر، كشواطئها كشوارعها كمٌب ٪بوعها كقراىا، فشعبنا طي  األعراؽ.

علًٌمهم يا "سعد" أف ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب إخواف، كأف ا٤بصريْب كالعرب إخواف،  
كأف العرب ك شعوب اإلنسانية إخواف، كأف سقف األخوة أعلى كأعظم كأكثر عمقا 

 من أم مزب، كمٌب من سقف ا٤بواطنة الٌب يتيُب اها البعض. كاتساعا

                                                 
 ـ َُِِ – َِ - َِ"،  يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة  "
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جدد ىف الناس قيم احملبة كالتسامى كالتسامح كا٤برٞبة، كعلمهم أف اإلخواف عدؿ  
٩بدكد الظبلؿ كال يزيد فيو نصي  قري  أك مسي  على نصي  غري  أك بعيد،  كما 

 ال يتميز فيو نصي  مليد على نصي  معارض.
كتقاـك الشر  أف اإلخواف خلق عظيم، كمبادئ تنفع الناس، -يا سعد-علمهم  

كتكافح االستبداد،كتكوف ىف ا٤بقدمة من مواك  التضحيات، كأهنم ليسوا فقط تنظيم 
سياسى أك ديُب، إ٭با ىم تنظيم أخبلقى يرعى ا٢بقوؽ كيعرؼ الواجبات كيقدر 

ختبلؼ من أجل الكفاءات،كٰب  مصر كيضحى ىف سبيلها، علمهم  ػ يا سعد ػ أف اال
الوطن ٧بمدة، كأف كمدة ا٢بقيقة ال ٛبنع من تعدد كجهة النظر إليها، كأف "الشاطر 
ا٢بقيقي" ىو من ضحى كيضحى، كأف ميا٭بو األخبلقية أعظم من كل متاع ا٢بياة، كأف 
السعيد ا٢بق ىو من يعيش فوؽ ا٢بياة ال فيها، فيتسامى بتضحياتو كنبلو كعطائو كشرؼ 

 مبادئو.
بشرفاء مصر، كىف مقدمتهم كل الشطار ىف مصر، كستجد ركح هللا ىف فطرة ابدأ  

اإلنساف أسبق من  إلي ، ستلحظها ىف كل البسطاء كا٣بّبين من أىل مصر،كسيقدموف 
 ل  أقواهتم كلو كانوا ال ٲبكلوف غّبىا إف امتاجت مصر إليها.

قساكسة  ضع يدؾ ىف يد شيخ األزىر كمفٌب مصر، كالشرفاء من األقباط كمن 
الكنيسة، كاصنعوا ٤بصر ميثاؽ شرؼ كطُب ال تضيع معو ا٢بقوؽ،  كال يبتز فيو طرؼ 
طرفنا آخر، كال ٱبضع للمساكمات،كال يستعدل ا٣بارج على مصر، افعلها يا "سعد" 

 لتيلٍخًرس كل األلسنة النشاز الٌب تتاجر ٗبا يسمى مقوؽ األقليات.
مٌب تكتفى مصر ذاتيا كتنعتق من رؽ مفٍز يا "سعد" إرادة الناس ٘باه العمل  

 ا٤بعونات الٌب ٚبضع بسببها اإلرادة لشركط ا٤بموؿ.
أنت تعلم ػ يا سعد ػ أف مصر بلد غُب، لكن موارده منهوبة ك٦بهدة، كىف مقدمة  

ا٤بوارد مواى  اإلنساف فاستثمرىا يا "سعد" كأطلق شعارؾ أف مصر تعيش اللحظة 
هنا ٘باكزت ٕبمد هللا ٢بظة االنكسار النفسى، كلن تعيش ا٢بضارية الفارقة بْب عصرين، كأ

اإلمساس باالستبلب ا٢بضارل كلن تعود بعد اليـو ٤با كانت تعانيو من قهر كظلم 
 كاستبداد.
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ذىكًٌرىم يا "سعد" بأف الليل قد انشق فجره، كأف الظبلـ قد كىل كراح، كذكرىم  
مضية القل  فإذا صلحت صلح بطبيعة العبلقة بْب ا٤بركز كاألطراؼ، كأف مصر ىى 

فسد ا١بسد العر ى  -ال قدر هللا فسدت-ا١بسد العر ى كاإلسبلمى كلو، كإذا 
 كاإلسبلمى كلو.

ارسم خطت  لتستعيد ا٤بواى  ا٤ببعدة كالقدرات ا٤بهدرة كالطاقات ا٤بعطلة،  
كاٝبعها كلها ىف مشركع مضارل تتبلقى فيو كعنده كل إرادات ا٣بّب، تبلقيا مرا من 

 جل مصر لتبدأ مرملة الصعود التلقائى.أ
اثبت ٥بم بوعي  كمواقف  أف الوالء للوطن قبل الوالء للحزب، كأنو أمشل كأعم  

 من االنتماء ا٢بز ى أك ا٤بذىىب.
تذكر يا "سعد" كذكر إخوان  ىف اجمللس كىف مصر كلها، بأف ىف احملركسة أيضا من  

ن لئلسبلـ خّبا، كىى تنتظر الفشل كتراىن التيارات الٌب ال ٙب  هللا كرسولو،  كال تك
عليو لتنطلق مرجفة ىف ا٤بدف كالقرل ٗبا ال ٯبوز أف يقاؿ، كلتعلن مشاتتها ىف الشع  
الذل اهتمتو من قبل با١بهل كالعبط كسوء االختيار، كالوعى الواج  يستلـز أال يكوف 

على ذل  الكامن ىناؾ خيارغّب النجاح كاإلصرار عليو مهما كاف الثمن، كسيساعدكم 
ا٢بضارل ىف الشلخصية ا٤بصرية، فهى شلخصية لديها من مكنوف اإلرادة ما ٲبكنها من 
ٙبدل الصعاب ك٘باكزىا إف كجدت من يستفزىا، كيوجو إرادهتا كيستثمرىا االستثمار 
األمثل، كتذكر يا "سعد" كال تنس أف ىذه اإلرادة بنت األىرامات قدٲبا، كأ٪ببت من 

ىر ا٥بكسوس كمينا مومد القطرين، كالليث بن سعد كأٞبد عرا ى األبطاؿ أٞبس قا
كالعقاد كالرافعى كمسن البنا كمكـر عبيد ك٧بمد اليزاىل كمتوىل الشعراكل كأٞبد زكيل 
كفاركؽ الباز ك٦بدل يعقوب كعبد الوىاب ا٤بسّبل ك٧بمد عمارة، كأهنا شلخصية 

ألثرة كالشح قد اختفى، كأف تستلخرج اللقمة من فيها لتعطيها آلخرين إف شعرت أف ا
 لئليثار مكانا ىف النفوس.

تذكر يا "سعد" أف ىف احملركسة من ٘برع رغم أنفو مرارة فوزكم، ككاف طعمو علقما  
ىف ملقو،  كلوال ا٤ببلمة لكفر بالدٲبقراطية كبأبيها كأمها ألهنا جاءت بكم، كقد أعلن 

صة كأف نستل مقده، كأال ذل  صرامة، كالوعى الواج  يقتضى أف نفوت عليو الفر 
نَبكو مٌب ٲبوت غيظا ككمدا، كتذكر يا سعد أف فرح ا٤بلمنْب بنصرهللا لن يكوف إال إذا 
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أكل اجملتمع من زرعو،كتداكل بدكاء صنع ىف مصانعو، كشعر الناس با٢برية كالكرامة 
 كمصلوا على شربة ا٤باء النظيفة، كلقمة ا٣ببز ا٢ببلؿ من غّب رشوة كال غش.

 كج  أف تكوف ىنال  خطط كبرامج معدة كإال فإف الناس لن تصدؽ كمن مث 
شعاراتكم إذا فشلت التجربة ا٢بالية كسيتجرءكف على إخراج ألسنتهم لئلسبلميْب مشاتة 
كسلخرية. فسدد يا سعد رميت  كسد ثيرت ، كاشدد ٮبت  كامـز رباط ، كامذر أف 

دى اّللً  مىقٌّ كىالى يىٍستىلًخف ن  ى ال ًذينى الى يلتى اإلسبلـ من قبل ، كاصرب يا "سعد" )ًإف  كىعٍ 
: ييوًقنيوفى(   . كل  من أخي  خالص الدعاء.(َٔ)الرـك
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  (*) سخً األػّبي وإٌبئحخ ادلغزؤخشح  
العرس ا٤بصرم ناؿ إعجاب الدنيا كٙبدث عنو العامل ا٤بتحضر لدرجة جعلت 

 ا٤بثقفْب يف الشرؽ كاليرب معا ركبرت فيس  كىو البامث ا٤بتزف كالذل لو كزنو بْب
كلمات الرجل  "م"إف ما ٰبدث يف مصر كعرس للحرية ٯبعل اليرب يشعر با٣بز  :يقوؿ

هم فيو كل مواطن مصرل أدىل سأشهادة مق نطق اها منصف، كالعرس الدٲبوقراطى 
 .بصوتو، ككاف ىذا العرس كامدا من ٜبرات ا٢برية
ر شاىدكا ىذا العرس كشهدكا لو مبليْب ا٤بصريْب كمبليْب البشر خارج مص

 .بالشفافية كصفقوا للشع  ا٤بصرم كباركوا لو اختياراتو
 الكل ٪بح يف ىذا ا٢بفل الكبّب مٌب مىٍن مل يوافقو ا٢بظ يف الدخوؿ إىل الرب٤باف. 
 غّب أف عيوف ا٤بتابع  ٥بذا العرس الرائع رصدت  بعض من ينوح على ىامشو. 

لمة من جوانبو كانت ىنال  نائحة ثكلى كأخرل فعلى ىامش الفرح كيف نامية مظ
ىم أؤلئ  الذين  -كليعذرٌل القارئ يف كصف التأنيث-مستأجرة. النائحة الثكلى 

يلذيهم استقرار مصر كانتقا٥با اآلمن إىل مياة دستورية تتحق فيها العدالة كالتنمية ككرامة 
 .ا٤بواطن

و كا٤بنتفعوف من كجوده كالذين النائحة الثكلى ىم أذناب النظاـ الزائل كفلوؿ مزب
تكونت ثركهتم ا٢براـ من أمواؿ الشع  عن طريق النه  ا٤بنظم كالذل يسميو النظاـ 

 با٣بصلخصة.
أما النائحة ا٤بستأجرة فهى تل  الفضائيات التابعة للنائحة الثكلى ٗبذيعيها 

 .كمقدمي برا٦بها
ل كلو يف تستمع إليهم فتجدىم يستنطقوف الضيف أك ا٤بتصل ٕبثا عن خل
 الشكليات ليشككوا بو يف نزاىة االنتلخابات كلينالوا بو من التيار اإلسبلمي. 

ىلالء ال يعجبهم أف يقاؿ ٥بم صندكؽ االنتلخابات ىو ا٢بكم، ألف الشع  يف 
 .نظرىم جاىل، أمي، كمل ٲبارس السياسة من قبل، كمل يتعرؼ على ا٤برشحْب

                                                 
  ـَُُِ/ ُِ/ٖ "،  يـو ا٤بصريوف)*( نيشر يف صحيفة  "
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على اإلدالء بأصواهتم قالوا ل  ىذا  كإذا ماججتهم بكثرة اإلقباؿ كإصرار الناس
 نتيجة ا٢بشد الديُب كخوؼ الناس من غرامة التلخلف عن اإلدالء بالصوت.

شاىدت خبلؿ تل  الفَبة مذيعتْب اثنتْب يف كامدة من تل  القنوات فشعرت 
باليض  من االستلخفاؼ بالشع  كاهتامو بقصور النظر ككأننا كاف ٯب  يف نظرىم أف 

لعسكرل كلو عقدا من الزمن مٌب ندرب الشع  كنعطيو دكرات ىف نظل ٙبت ا٢بكم ا
  .التوعية السياسية مٌب يتعلم كيف ٱبتار مرشحيو

بعضهم كاف ٰباكؿ أف يبحث عن خلل كلو شكلى ليعكر بو صفو ىذا ا٢بفل الذم 
 .يقيمو ىذا الشع  العظيم

بلده  أما يف ا٣بارج فقد كاف ىناؾ من يستعدل االخرين كخصوصا أمريكا على
كيريدىم أف يتدخلوا ليصادركا مرية شع  بكاملو كٰبولوا بينو كبْب اختيار بعض أبنائو 

 .كبعض شرائحو كٖباصة إذا كانوا من اإلسبلميْب
ال أعرؼ بالضبط التكييف القانوٌل ٥بذه التصرٰبات كىل تدخل يف باب ا٣بيانة 

ٖبياؿ صامبو كتصوراتو العظمى أـ أهنا تصنف كيباء سياسي يعيش صدمة الثورة كيرتد 
إىل ا٤باضى،  كمن مث فهو ينعزؿ عن ا٢باضر كيتجاىل الواقع ا١بديد مث تكوف تصرفاتو 
استمرارا ٤با كاف ٲبارسو النظاـ السابق كأذنابو من استبامة الوطن بأرضو ك٠بائو كمرية 

 .أبنائو
رين الذن  الطائفي كالرأ٠باىل الكبّب الذل كوف ثركتو من خّب مصر يدعو االخ

للتدخل يف شلكهنا كفرض الوصاية عليها ألف نتائج االنتلخابات جاءت ٗبن يكرىهم 
 .كيعتربىم خطرا على مصر

إمساس ىذا الكائن بالقلق ليس من اإلسبلـ السياسي كما يتصور البعض، كإ٭با 
إماسو نابع من خوفو الشديد أف تاتى مكومة مرة ٙبرص على اف تستعيد مصر مقها 

 بوا ثركهتا كأف تفتح كل ملفات الفساد كأف يتم التحقيق فيها. ٩بن سرقوىا كهن
الكائن ا٤بذكور كاف قريبا من ببلط السلطاف الزائل ككاف ذنبا من أذنابو الذين 
يعتربكف الشجاعة هتورا،كا١بنب منكة سياسية كا٣بضوع ا٤بذؿ عبلقات عامة،  كا٣بيانة 

 لؤلمة ٦بدا كشرفا.
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مل يستعد  اآلخرين   -عليو يلهث أك تَبكو يلهث إف ٙبمل-الكائن القلق كالذل 
 .على بلده فقط، كإ٭با اهتم أغل  القول اإلسبلمية بالتمويل ا٣بارجى

من مق ىذه القول بالطبع أف تدافع عن نفسها ك٥با القدرة على ذل ، لكن 
السلاؿ ا٤بطركح ىو كيف يقبل الشع  ا٤بصرل بنواب جاءت اهم  أمواؿ البَبك دكالر  

 م ىذا الكائن؟ كما زع
تصرٰبات السيد ا٤بلياردير توجو طعنة لكل شريف يف مصر كمن مث فلدل كمواطن 
مصرل سلاال كج  توجيهو للمجلس العسكرم كللمتلخصصْب يف القانوف من أعضائو 

ما ىو التكييف القانوٌل ٥بذه  :كعلى كجو التحديد اللواء ٩بدكح شاىْب،  كالسلاؿ ىو
  ؟التصرٰبات

من درجات ا٣بيانة الوطنية ىبطت تل  التصرٰبات يف استعدائها  كإىل أم درجة
 ؟كاستدعائها لقول خارجية لتتدخل يف شلكف مصر كتنتقص من سيادهتا

كإذا كاف األمر كذل  فمن ىو صام  ا٢بق يف رفع دعول رد االعتبار للوطن 
  ؟شعبا كنظاما

ا ا٤بتهم بتل  إذا كاف األمر كذل  فكيف ٯبوز دعوة مثل ىذ :كٜبة سلاؿ ثالث
األكصاؼ ليجلس بْب صفوؼ القول الوطنية يف اجتماع مع اجمللس العسكرل الذل 

 ٲبثل شرعية الدكلة كشرعية الثورة؟ 
يف ظُب أف ا٤بوقف ٰبتاج إىل توضيح للمواقف مٌب ال تدكر الظنوف برأس ا٤بواطن 

القول كالتيارات ا٤بطعوف يف كطنيتو كا٤بتهم با١بهل كاليباء كاالستيفاؿ كا٤بستعمل من 
اإلسبلمية  ليكوف مطية الدخوؿ إىل الرب٤باف ا١بديد كما يدعى ذل  الكائن، مث إف 
مبليْب الناخبْب تنتظر توضيحا لليموض يف موقف اجمللس العسكرل من تل  االهتامات 

كما ؟الٌب كردت يف تصرٰبات ىذا الكائن؟ ك٤باذ مل يتلخد ضده اإلجراء القانوٌل البلـز
الوطنية باختبلؼ توجهاهتا مطالبة أخبلقيا ككطنيا ببياف موقفها من تل  أف القول 

 .التصرٰبات ا٤بل٤بة كا٤بشلكمة كالٌب تلذل مشاعر كل أبناء الوطن
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الكائن صام  التصرٰبات ا٤بشلكمة معركؼ بعبلقتو الوثيقة مع ا١بناح ا٤بتطرؼ 
سلمْب قبيل الثورة من رجاؿ الكنيسة كقد دأب ىذا ا١بناح على النيل من عقائد ا٤ب

 .ككاف لو الكثّب من ا٤بواقف ا٤بستفزة كالصادمة لشعور األغلبية
معركؼ للجميع أف ا١بناح نفسو كاف مليفا قويا لنظاـ ا٤بلخلوع ككاف ضليعا كبوقا 
مهما يف الدعوة لتوريث ٪بل الرئيس، كعندما جاءت الرياح ٗبا يشتهي رباف الكنيسة 

ة بعدـ ا٤بشاركة فيها كبكى عندما مت خلع الرئيس كقامت الثورة أكصى رأس الكنيس
مبارؾ، فهل الكائن صام  التصرٰبات ا٤بشلكمة أصبح بعد ركوب موجة الثورة ٲبثل 

 ؟الناطق السياسي باسم ا١بناح ا٤بتطرؼ يف الكنيسة األرثوذكسية بعد الثورة
ا٢بشد الكنسي كاف يدعم مزبو بشدة كيقف خلف كتلتو كبشكل الفت للنظر 

 ؟؟أخذ ا٤بذكور دكر األنبا بيشول يف ا٥بجـو على اإلسبلميْب فهل
إف كاف األمر كذل  فقد أخطأت الكنيسة يف مق كل األقباط الشرفاء ألهنا مل 
توفق يف اختياراهتا، كإ٭با ىبطت يف االختيار لدرجة أهنا اختارت رجبل يتمتع بيباء 

 سلمْب. كسذاجة كتفاىة  زكريا بطرس يف ىجومو على اإلسبلـ كا٤ب
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 (*) اٌصحف واٌفضبئُبد ضدخ ػجذ اٌغُّغ.. وادلشخفىْ يف
يناير يعكس ٦بموعة من ا٢بقائق  ِٓا٤بشهد السياسى ىف مصر ما بعد ثورة 

 يلحظها البامث كالتاىل:
الشعور با٣بطر لدل الذين اعتادكا أف يكوف زادىم اإلعبلمى كبضاعتهم من 

ا:الكتابة ٧بصورة ىف نقطتْب اثنتْب ال تتجا  كزٮبا أبدن
األكىل: إ٪بازات الرئيس كاإلشادة ٕبكمتو كما قدمو كيقدمو من تضحيات من أجل 
الوطن مٌب ٙبولت كتاباهتم فيما يسمى بالصحف القومية ككأهنا عقوبة ثقيلة الدـ على 

 ا٤برء أف يتجرعها يومي ا.
ا النظاـ الثانية: ا٥بجـو على اإلسبلميْب باعتبارىم الفزاعة الٌب ٱبافها كٱبشاى

 كٱبيف اها كل من يضيط عليو ىف قضية اإلصبلح كالدٲبقراطية.
تعود ىلالء أف تكوف السامة اإلعبلمية ٥بم كمدىم ىف عهد الرئيس ا٤بلخلوع، كألف 
ا٥بجـو على اإلسبلـ كاإلسبلميْب سلم يرتقى بو البعض إىل الدرجة األعلى بنيل الرضا 

دل بعض ىذه الفئات أف تقتات يوميا على السامى من أجهزة أمن الدكلة، فبل مانع ل
دماء كشرؼ اإلسبلميْب ميث كاف ا٥بجـو عليهم ىو عبلمة الوالء الوطُب كدليل على 

 صحة ا٤بواطنة كسبيل إىل الصعود كالظهور اإلعبلمى.
الرابعة: ا٢بالة النفسية ىذه خلقت جرأة غّب مسبوقة على االدعاء كجسارة على 

 االفَباء كتشويو ا٢بقائق.
ا٣بامسة: ا٤بدمنوف للكذب استمرأكا تل  ا٢بالة فمارسوا دكرىم ا٥بداـ ٙبت سقف 
من ٞباية النظاـ دكف أف يتعرض أمد منهم لعقاب أك لـو كلو مرة، ك٠بعنا كقرأنا كرأينا 
على الشاشات الصيّبة كالكبّبة عورات ثقافية ٱبجل ا٤برء من النطق اها تنشر على نفقة 

 واؿ الشع  ا٤بصرل الفقّب على أهنا إبداع.كزارة الثقافة، كمن أم
السادسة: بعض اإلسبلميْب دخل السامة السياسية ملخران كىو غّب مزكد با٣بربة 
البلزمة إلدارة الصراعات كاألزمات كا٣بركج من ا٤بآزؽ إىل ير٠بها لو كيضعو فيها ٧بَبفو 

                                                 
 ـَُِِ – ٓ - ِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ) )*( نيشر يف
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ة السياسية تَباكم السياسة ككهنة الصيد اإلعبلمى، غّب أف ا٤ببلمظ أف ا٣بربة كا٢بنك
لديهم كبشكل مذىل، كأف قدرهتم على استيعاب األمداث كاالستفادة من دركسها 

 مبهرة كمدىشة أيضنا.
السابعة: ىذا الوضع ا١بديد يبدك أنو غىّب  قواعد اللعبة السياسية ىف مصر ما بعد 
فهم الثورة، فلم تعد السامة مقصورة على أكلئ  الذين تعودكا أف يلعبوا كمدىم، 
 الفريق كىم الفريق اآلخر، كىم ا٢بكم كمساعدكه، كىم ا١بمهور الذل يشاىد أيضنا.

العوامل ا١بديدة بعد الثورة غّبت قواعد اللعبة كأصبح ضماف الفوز كاالنفراد 
بالسامة صع  ا٤بناؿ، كمل تعد النتائج ٧بسومة كما كاف من قبل، فقد ظهر على السامة 

دخوؿ إىل سامة ا٤بلع  دكف تدري  نعم، ٲبكن الع  جديد، ٱبطئ نعم، بدأ ال
اصطياده مرة أك مرتْب نعم، لكنو بدأ يستوع  فنوف اللعبة، كيتدرب بشرؼ على 
االقتدار فيها، كقدرتو على استيعاب قوانينها كإجادة فنوهنا فائقة، كمن مث فقد ظهر أنو 

كمعرفة قوانينها منافس خطّب، كخطورتو ال تكمن ىف قدرتو على استيعاب فنوف اللعبة 
فقط، كإ٭با خطورتو تكمن ىف شرفو كمصداقيتو، كثقة ا١بماىّب فيو، كرصيده الضلخم من 

 التضحيات الكبّبة ىف السجوف كا٤بعتقبلت.
السامة إذنا مل تعد كما كانت، كال بد من العمل على إرباؾ البلع  ا١بديد 

دائمان ىف مالة عجز عن كإجهاده سياسينا كاجتماعينا كثقافينا كبأسلوب ٩بنهج ليظل 
الفعل، كليأخذ مكانو ىف موقع ا٤بتهم الذل عليو أف ينشيل برد الفعل ليستيفر من ذن  
مل يرتكبو كليعتذر عن قوؿ مل يقلو، ككلما برر موقفا ظهرت مواقف، ككلما استطاع أف 
ٯبهض إشاعة ظهرت إشاعات، كىكذا ا٣بطة ليظل ىذا التيار ىف مالة ارتباؾ مستمرة 

 جة إجهاده سياسيا كثقافيا كإعبلميا.نتي
آخر ىذه احملاكالت ىى مقالة عبد السميع، تل  الٌب طارت اها الدنيا ككذاها 
أصحاب الشأف بداية من السفّبة مّبفت التبلكل كالدكتورة درية شرؼ الدين، غّب أف 
ا٣بياؿ ا٤بريض الذل تعود على اغتياؿ ا٢بقيقة دكف مساءلة عندما ٱبتلط بالدخاف 
األزرؽ يولد مالة من ا١بنوح الفكرل تشبو جنوح األمداث مْب يرتكبوف جرائم كربل، 

 كٰبميهم من ا٤بلاخذة كالعقاب قصورىم دكف سن البلوغ كا٤بسئولية.
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الكلمات الٌب كردت ىف مقالة السيد عمرك عبد السميع ٔبريدة األىراـ ىف عددىا 
 مقاؿ لو بعنواف: كا إعبلماه ـ كردت ىفَُِِ/ ْ/ ِّيـو الثبلثاء ا٤بوافق  ْٕٓٗٓ
 قاؿ فيو:

"بتنا نسمع ىف ىذه األياـ السعيدة من يتحدث عن ضركرة صدكر تشريع يسمح 
للبنت بالزكاج ىف سن الرابعة عشرة، أك قانوف آخر يقر ما ٠باه البعض )مضاجعة 
 الوداع(، الٌب تسمح للزكج ٗبواقعة زكجتو خبلؿ الساعات الست الٌب تلت كفاهتا!، ىذا
إىل جوار ا٤بنظومة التقليدية الٌب ترمى إىل سل  النساء مقوقهن ىف العمل كالتعليم، 

 ك٧باصرهتن بأكثر التفسّبات رجعية كجهبل" ا.ق
طبيعى مل يكن ىنال  مشركع كال تقدـ أمد بشىء، لكن العبارات غّب ا٤بسئولة 

الدىاء ىف صياغة الكلمة طارت اها الدنيا، كأصابنا ىنا ىف أسَباليا رذاذىا ا٤بلوث ٔبراثيم 
الٌب تكونت منها اإلشاعة، كمن مث الفضيحة، فوسائل اإلعبلـ ظلت كإىل اآلف كمٌب 
بعد أف تبْب الكذب تتلخذ من مقولة عمرك عبد السميع مادة للسلخرية من اإلسبلـ 
ككيل االهتامات لكل ا٤بسلمْب باعتبارىم ميوانات ال ٙبكمهم إال غرائزىم الٌب ال 

 بعد إعبلف الوفاة.تتوقف مٌب 
 3ueىف إذاعة   David Oldfieldأمد ا٤بذيعْب ىنا ىف أسَباليا كا٠بو: 

ظل يبدئ كيعيد ٤بدة ثبلث ساعات، ذل  فضبلن عن ككاالت األنباء الكربل، الٌب 
تبنت ا٣برب كأضافت إليو مبكتها ا٤بثّبة لينتشر بْب أكرب عدد من الناس، فهل كاف 

هنا ستصيبنا بكل ىذا األذل..؟ كأهنا تتجاكزنا إىل ا٤بساس يدرل من أطلق تل  الكلمة أ
 بديننا كعقائدنا كالنيل من رسالتنا...؟

ىل يعلم ذل  الذل أطلق ىذه الكلمة كأراد اها أف يصي  تيارنا معينا ىف مصر أنو 
أصاب قلوب كل ا٤بيَببْب، كأف مجم الصداع الذل سببو لنا يشبو مجم ٞبى انتشرت 

 كقف انتشارىا.دكف القدرة على 
آالؼ ا٤بكا٤بات ا٥باتفية كآالؼ االتصاالت الٌب تستفسر كتستنكر ىذا ا٤بشركع 

.  ا٥بمجى ا٤بوىـو
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كثّب من ا٤بكا٤بات تعرضت مٌب للنيل من مقدساتنا كجرمت مشاعرنا ىف أخص ما 
 ٫ببو كنعتز بو كىو ديننا.

ىف األىراـ  كات  ىذه العبارة الٌب ىيجت علينا كل الدنيا كاف قد كت  مقاالن 
ٙبت عنواف "الشوارعيـز كالسبق الصحفى"، تربع فيو أف  ََُِإبريل  ِٕبتاريخ 

يعطى دركسنا لزمبلء ا٤بهنة ىف الصدؽ كا٤بوضوعية كالتزاـ الدقة، كأف الصحافة ال ٯبوز 
أف تتحوؿ منابرىا إىل أدكات لتسميم ا٢بياة العامة كتركيع الناس قاؿ ذل  طبعنا بعدما 

بالتوجيو  وق التوجيو كأنو بلغ عتبة ىف سامة الصحافة ا٤بصرية تسمح لمنح نفسو م
كالتعليم، كقاؿ ما نصو "إننا نلمح بوادر أخطار كبّبة، تكتنف طبيعة األدكار، الٌب تقـو 
اها الصحافة ا٣باصة تدفعنا إىل القياـ بواجبنا ىف التنبيو، كأظنُب بليت عتبة ىف سامة 

لتوجيو كالتعليم، كلن أتكلم اليـو عن السلبيات التقليدية الصحافة ا٤بصرية تسمح ىل با
للصحافة ا٣باصة الٌب ٙبدثت عنها غّب مرة مثل: )اإلغراؽ ىف احمللية(، أك )اىتزاز 

 الدقة(، أك )خلط الرأل با٣برب(، أك )ا٤ببالية(، أك )التحريف(أ.ق
عد ىذا ا٥بياج الذل كبرغم أف لدينا ما يشيلنا كيستيرؽ كل أكقاتنا، إال أف من مقنا ب 

سببتو كلمات السيد عمرك عبد السميع أف نسأؿ سلاال مشركعا كىو: إىل أل مصطلح 
أك .. ينتمى مقال  األخّب )اىتزاز الدقة(.. أك )خلط الرأل با٣برب(.. أك )ا٤ببالية(

.)  )التحريف(.. أـ أنو مقاؿ ينتمى لفصيل جديد من )الكذب تيـز
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   )*( ِصش.. فهُ ٌُغىا أثٕبءنَب  ٍال حتضٔ
أبناء قابيل يتحركوف من جديد إلمراؽ مصر كشيطنة الثورة، يتحركوف لييتالوا 
أخبلقها كطهرىا، كليسلبوا منها بعدىا ا٢بضارل كاألخبلقى الذل ٘بلى يف أعلى صور 
الضبط اإلرادل مْب كاجو شباب مصر أعٌب كأشرس ما انتجتو تكنولوجيا القهر كالظلم 

 ستبداد كبصدكر عارية كىم يهتفوف سلمية سلمية.كاال
كمن الواضح أف التواصل من داخل السجن بْب أبناء قابيل كبْب فلو٥بم خارجو  
كاف مستمرا، كأف األمداث األخّبة الٌب تػيوًٌجٍت باليـو الدامي يف بورسعيد كاف 

ف كامد كبأم التلخطيط ٥با على قدـ كساؽ، كا٤برء ٰبار كيف لثورة ٘بمع أعداءىا يف مكا
مجة كاف يتم ىذا التواطل، كىل كاف ا٤بقصود ىو تسهيل مهمتهم يف التلخطيط 

 لبلنقضاض على الثورة  كالعودة ٢بكم مصر من جديد؟ 
كل العقبلء كا٤بلخلصْب طالبوا بفصلهم كقطع االتصاالت بينهم كمعامبلهتم 

اخى يف تطبيق القانوف بالقانوف كدكف استثناء ككل ا٤بساجْب ا٤بتهمْب باإلجراـ، لكن الَب 
 كقبوؿ ا٢بكمة قد يتسب  يف كوارث كيوقع الوطن كلو يف قبضتهم من جديد.

ٞباس بعض ا٤بتظاىرين الذل يفتقد إىل الوعى ٩بن يسعوف إىل البحث عن دكر 
كيريدكف أف يلتحقوا بقطار الثورة يساعد يف تنفيذ ٨بططهم ٕبرؽ البلد من ميث ال 

كاقتحاـ الداخلية كإثارة الفوضي كالرع  بْب ا١بماىّب يقصدكف، ك٧باكالت الَبكيع 
كمنع أعضاء ٦بلس الشع  من الدخوؿ كإغبلؽ البوابات الرئسية مٌب اضطر الكتاتُب 
أف يدخل من باب ا٢برس بينما دخل األعضاء من ا١براج دليل على ذل ، فلصاٌف مٍن 

امو كيف أخطر نعطل ٦بلسا انتلخ  انتلخابا مرا ليحمى مصاٌف الشع  عن أداء مه
ظرؼ تارخى. كما ا٤بقصود بذل ، كلصاٌف من هندـ ملسسات الدكلة كنبدأ بوزارة 

  .؟الدخلية
يف ا١بان  اآلخر لصاٌف من ٰبوؿ لواءات الداخلية ا٤بتورطوف كا٤بتهموف إىل دكاكين 
الوزارة ليتمموا ملامراهتم كمن مواقعهم بدال من ٧باكمتهم؟ كال نريد أف نسبق األمداث 

اؾ جهات ٧بَبمة دخلت على ا٣بط ألكؿ مرة لتحرل ا٢بقائق كيف مقدمتها ٦بلس فهن
٫بَبمها ك٪بل دكرىا يف ٞباية أمن -الشع ، كىناؾ يف الوقت نفسو جهات أخرل 

                                                 
 ـَُِِ-َِ-َٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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لديها معلومات كال تريد أف تفصح عنها، لكنها ستضطر إىل ذل  إذا ٙبلى  -مصر
جوؼ عن النزؽ كا٥بياج الذل الشع  بوعيو الذل فاجأنا كٚبلى أصحاب ا٢بماس األ

 نراه أماـ كزارة الداخلية.   
أف ٘بليات الضبط اإلرادل كانت يف أعلى صورىا،  كأف األخبلؽ  ِٓما ٲبيز ثورة 

ا٤بتحضرة كانت يف قمة ٘بلياهتا، ككاف السلوؾ فوؽ ما يعرؼ ا١بميع، ككاف اإليثار ىو 
ماـ األماف رغم انعداـ  األمن القانوف السائد، ككانت األخوة ىى الضامن كا٢بارس كص

يف  ثورهتم يدرس اآلف  يف مناىج اليرب  ا٤بصريوفكغياب رجاؿ الشرطة، كما قاـ بو 
أف تسل  ثورتكم  ا٤بصريوفليتعلم منها أبناؤىم يف معاىدىم كجامعاهتم، فامذركا أيها 

 كأف ترتدكا إىل الوراء مرة أخرل. 
ظاـ القدَل يف الفضائيات كالصحف  فمصر اليـو ٛبر بأخطر مراملها، كفلوؿ الن

هتيج ا١بماىّب  ليقوموا ٗبظاىرات كيعطلوا مصادر االنتاج كليوقفوا عجلة ا٢بياة مٌب 
يضج الناس يف مصر كليعود ا٤بلخلوع ػ كلو يف صورة جديدةػ  الذل سرؽ ثركتنا، كباع 

 أرضنا من أرضنا كقامر ٗبصّبنا الدكىل، ليسرؽ ما تبقى لنا من أرض، كيبيع ما تبقى يف
غاز، كيقامر ٗبا تبقى  لنا من إرادة،، فهل يكوف  كعيكم  أسبق من تدبّبىم، كإقبالكم 

 على األعماؿ كزيادة اإلنتاج سيفشل ملامراهتم؟، فكونوا على مذر.
اقتصادنا يف ماجة إىل إنعاش مٌب يتعاىف، كأطراؼ كثّبة يف الداخل كا٣بارج  تنتظر 

تنقض على الثورة كلَبتد بنا إىل الوراء كىذا ىو ا١بحيم بعينو، اللحظة ا٤بواتية الهنياره  ل
كمن مث فمصر اليـو يف ماجة ماسة إىل كعيكم، كفطرتكم النقية، كمشاعركم الوطنية 
ا٤بتدفقة، مصر جرٰبة يف اقتصادىا كمصانعها كمزارعها كمعاملها كجامعاهتا ككل ميادين 

بتوكلها على هللا أكال، مث باعتمادىا على سواعد ا٢بياة فيها، لكنها شا٨بة بعزهتا كستتعاىف 
أبنائها، كلن تفرط يف مريتها ككرامتها، كلن تسمح ٤بن سرقوىا من قبل أف يعودكا 

 ليسرقوىا مرة أخرل، فهى كاعية كمدركة كلن تلدغ من جحر ا٢بية مرتْب. 
 ٭بد مصر اليـو يف ماجة إىل ا٤بصانع لتعمل بأقصى قدرة ٥با مٌب نكتفى ذاتيا كال

أيدينا، كيف ماجة إىل فبلميها ليزرعوا أرضها كيستلخرجوا خّباهتا كيستنبتوا نباهتا الطي  
فليكن كل منا جزءا من ا٢بل كليس جزءا من ا٤بشكلة، كليمارس   .ليأكل أبناؤىا بكرامة

كل منا عبادتو كجهاده يف ا٤بصانع كىف ا٤بزارع كىف ا٤بعامل كيف كل ميادين ا٢بياة يف 
كالقرل، كىناؾ رىاف على صربكم كقدرتكم على التحمل كتوقعات بأف القادـ ا٤بدائن 

 أسوأ فبل تستجيبوا كخيبوا ظنوهنم 
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نعرؼ أف لكل فئة مطال  ٘باىلها النظاـ السابق كمل يستمع إليها،، لكنكم أيضا 
تعرفوف أف ا٢برة ٘بوع كال تأكل بثدييها، كأف اإلنساف األصيل لن يستدفئ بأصناـ العهد 

فليحاكؿ كل منا  أف يكوف عنصر إضافة  .بائد مهما كاف ظبلـ الليل كشدة األزماتال
إٯبابية تساىم بقدر جهده كبأقصى طاقتة ا٤بمكنة يف ٞباية ثورتو بالعمل ا١باد كالكفاح 
الدؤكب، فاإلنساف يبقى ىو ا٤برتكز األساس يف بناء كل مضارة، كأكربثركة يف مصرىم 

تبلقت إرادتو بكل أطياؼ أبنائو يف ىدؼ مومد ىو ا٢برية  شعبها األصيل الطي  كالذل
كالكرامة، كمن مث ٯب  أف نتحامل على جرامنا كأف نصرب، كأف نعمل لنكفي أنفسنا 

 كأىلينا.
إف الثورة ليست ثورة فئة بعينها، كىذا أركع ما فيها، صحيح أف الشباب ىم أكؿ 

ورة الشع  كلو بأطيافو كفئاتو كلها، من أكقد شرارهتا، كلكنهم ىم أنفسهم يقولوف إهنا ث
كال ٯبوز  .كمن مث فكلنا مسلكؿ عنها كعن استمرارىا كعن ٞبايتها كٙبقيق كل أىدافها

 أف نكوف سببا يف فشل ثورتنا كلو ٕبسن نية.
فليكف ا٤بتظاىركف عن التظاىر، كعندما تتعاىف مصر كيتلخلص الوطن من عللو  

كل منا ىدفو، كستعود مشس ا٢برية بدفئها السابقة سيجد كل منا بييتو كسيحقق  
كمرارهتا، كأنوار الكرامة  بضيائها كعزهتا، كسيعود نسيم الفجر ينبض باألماؿ ا٤بوعودة، 

 كسيأخذ كل كامد مقو، كلن يكوف ىناؾ مظلـو مهضـو ا٢بقوؽ.
عندما يتعاىف الوطن كتصحو مصر من طعنات اللئاـ ستعود إىل الدنيا أمبلـ الصبا 

الصبايا برميق الوركد  كنسمات الربيع كمشس األصيل كٮبسات ا٤بساء، كسينعم 
 كستلخفق قلوب كل ا٤بصرين كالعرب با٢ب  كالتقدير ٤بصر أـ الدنيا   

فلتتوجو اإلرادة ا٢برة لشعبنا األيب إىل البناء مٌب تقف مصر مرة أخرل على  
 تبد. قدميها، كمٌب تبقى شا٨بة أبية ال تنحُب لظامل كال تستكْب ٤بس

كلييصىًل كل منا من أجل مصر، كلىيىٍدعي ربو يف تسابيح  السحر أف ٰبفظها لنا كطنا 
ٍيًو كىقىاؿى اٍدخيليوا  مرا كأمنا، كأف ٰبقق فيها كفينا دعاء نيب هللا يوسف عندما )آكىٰل ًإلىٍيًو أىبػىوى

 ًمٍصرى ًإٍف شىاءى اّلل ي آًمًنْبى(.
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 (*) ٍإٌخجخ واٌذوس اٌغٍج
لٌب ٛبر اها مصر ٙبتاج لتضافر ا١بهود، كقبل ذل  ٙبتاج للَبفع عن ا٥بول الظركؼ ا

 السياسى كالطمومات الشلخصية.
القول الوطنية ٯب  أف تَبفع على ا٤بناكرات كا٥بول كالكيد السياسى كالَببص 
ا٢بزيب؛ ألف ا٣باسر ىف تل  ا٤بعارؾ ىو الوطن كا٤بواطن بصرؼ النظر عن انتمائو ا٢بز ى 

 اف من مزب الكنبة كما يقولوف.مٌب كلو ك
الطفيليات الثقافية لعبت ىف العصر البائد دكرا خسيسا ىف تشويو ا٢بركة اإلسبلمية 
على اختبلؼ تياراهتا مٌب صنعت منها بعبعا ٨بيفا يثّب القلق ىف ا٤بلتقى ٗبجرد ذكرىم، 
سنة صحيح أف مصر بعد الثورة أغلقت أسواؽ النفاؽ كسدت نوافذ التملق كأطلقت أل

الرعية كإرادهتم ىف مصّب النهابْب الظا٤بْب كسٌراؽ ا٤بستقبل، إال أهنا مل تقض بعد على 
الدكلة العميقة، كما مدث أخّبا ال يكاد يصدؽ، كاليرابة فيو قدرة الفلوؿ على التجمع 
كسهولة االتصاؿ فيما بينهم، كالتنسيق اإلعبلمى بْب فضائيات تتبُب كجهة نظر كامدة 

ا ٥بم لوف كامد، كىذا يكشف أف الدكلة العميقة ما زالت ٥با القدرة على كٚبتار ضيوف
التجميع كالتأثّب كٙباكؿ استقطاب بعض القول الشريفة ىف اجملتمع كالٌب ٯب  أف تكوف 

 على ا٢بياد ىف الصراع السياسى كملسسة القضاء كرجاؿ العدالة.
هم كاف لو ىف قضاة مصر معركفوف بشموخهم كعزهتم كنزاىة مواقفهم، كبعض

مواجهة االستبداد كالفساد أياـ ا٤بلخلوع مواقف مشرفة، غّب أف الفساد الذل طاؿ كل 
شىء ىف مصر تسلل أيضان إىل ملسسة القضاء كيّبىا من ا٤بلسسات مٌب جند جهاز 
أمن الدكلة قلة قليلة منهم كجعلها تقتات على مساب العدالة، كأميل بعض القضاة 

السجن ىف قضايا رشوة، ككاف ذل  ىو االستثناء كليس للتحقيقات كدخل بعضهم 
كلقد تعودنا من ىذه ا٤بلسسة احملَبمة ملسسة  القاعدة ىف ملسسة العدالة الشا٨بة.

العدالة أف تنأل بنفسها عن الدخوؿ ىف مومة الصراع السياسى ىف خضم التجاذبات 
لنظاـ ا٤بلخلوع ٩بن كانوا السياسية القائمة، كأال تستجي  لنزؽ القلة ا٤بعركفة بوالئها ل

أداة للحكم السابق ىف القهر ككبت ا٢بريات، كمل ينطقوا ببنت شفو عندما سحل القضاة 
الشرفاء ىف شوارع القاىرة كاعتدل عليهم جنود األمن ا٤بركزل كضباط أمن الدكلة 
كشحنوىم ىف سيارات الشرطة من أماـ دار القضاء العاىل، بل إف بعض ىلالء القلة مل 
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ًف بالسكوت كإ٭با الـ الشرفاء من القضاة على مواقفهم الٌب خلدىا تاريخ القضاة يكت
 ىف العصر ا٢بديث، ككاف مساندا لرموز القهر ضد زمبلئو كىف مقدمتهم مبي  العادىل.

نفس األشلخاص اآلف يرتدكف ثوب البطولة كتعلو أصواهتم الٌب سكتت دىرا 
 من أكؿ يـو على دعم استقبل٥بم. كتستأسد على نظاـ ٰبَـب أىل القضاء كيعمل

ملسسة العدالة أيضا مطالبة بتفهم غض  الشع  كلو، كٖباصة أىل الضحايا 
الذين مات أبناؤىم ىف ميادين مصر برصاص أمن النظاـ السابق كجرح بعضهم كأصي  
بعجز كإعاقة كعجزت أجهزة القضاء نيابة ك٧باكم عن ٙبقيق العدالة ٥بم كاألخذ بثأرىم، 

كمعهم كل ا٤بصريْب طبلب العدالة، كمن مقهم أف يركا أيدل القانوف كىى تكبل ىلالء 
القتلة كاجملرمْب كتودعهم السجوف جراء ما ارتكبوه من جرائم ىف مق مصر كأبناء مصر، 
لكن مهرجانات الرباءة ا١بماعية الٌب شكلت مهزلة ىف الفَبة األخّبة أصابت اجملتمع كلو 

الناس بأف ثورة قد قامت، كأف األكضاع قد تيّبت،  بصدمات عنيفة كصدعت إمساس
كقوت شكوكهم أف سدنة الفرعوف السابق كترزية قوانينو ما زالت بأيديهم أزمة األمور  
كلها ىف مصر احملركسة، كأف بأيديهم أف يليوا إرادة الشع  إذا اختار من ال يركقوف 

ت، كأف القانوف ما ىو إال ٥بم، كمن مث فهم يستطيعوف فعل الشىء كنقيضو ىف نفس الوق
ٞبار يركبو البعض فيوجهو ٲبينا أك يوجهو يسارا كفق رياح ا٥بول، كتل  مالة تدعو إىل 

كتعكس مالة من ا٤برارة بيياب العدالة، كدافع اليأس بيياب العدالة رٗبا يدفع  اليأس.
دة البعض من أىل الضحايا ليأخذكا مقوقهم بأيديهم، كىذا يعُب سقوط الدكلة من ع

 كجوه.
األكؿ: أهنا مل تستطع أف ٙبمى مقوؽ الشهداء كمل تستطع أف تنتصر على بقايا 
الدكلة العميقة، كأف ىذه الدكلة العميقة ما زالت تعشش ىف أخطر مفاصل ملسسات 

 الدكلة كىى ا٤بلسسة القضائية، كبناء عليو فأين ىو التييّب؟
ف لكل ا٥بيئة القضائية مْب الثاٌل: أف ٦بموعة ا٥بتيفة ىف نادل القضاة يسيئو 

يصوركف األمر على أنو انتصار على ملسسة الرئاسة كىل لذراعها كفرض إلرادهتم على 
 قرارات الرئيس.

الثالث: أف ىناؾ انتلخابات مدثت ككانت شفافة إىل أقصى مد، كأشرؼ عليها 
ت رجاؿ القضاء كشكلت عرسا دٲبقراطيا شهد لو كأشاد بو العامل، مث مدثت انتلخابا

الرئاسة ككانت على ذات ا٤بستول كشكل ا٢بدثاف رصيدا أكليا يَباكم بو تاريخ مصر 
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كيعتز كىو على عتبات الدٲبقراطية، ككثقت نتائجو ىف ضمّب الدنيا كلها ا٤بليدين 
 كا٤بعارضْب، كمن مث ٯب  أف يكوف ملزما للجميع.

تفتح بابا  كمن ىنا يكوف االنقبلب على ىذه الشرعية شىء خطّب، كيشكل سابقة
لبلنفبلت السياسى ٰبوؿ بْب الدكلة كبْب االستقرار، األمر الذل ينعكس سلبا على كل 
ميادين ا٢بياة كييرل ا٤بَببصْب ٗبصر ثورة كشعبا كماضرا كمستقببل ٗبزيد من العبث 

 كاللع  ٗبستقبل كمصّب الوطن كلو.
ة كجرجرة القضاة الرابع: تصرفات النلخبة ٗبحاكالت إعاقة كعرقلة ا٢بياة السياسي

ليكونوا طرفا ىف الصراع كأداة من أدكات تنحية الرئيس كإبعاد اإلسبلميْب تص  ىف 
ٙبقيق أىداؼ ا٤بَببصْب بالثورة، كٛبنحهم فرصة ٦بانية لضرب ملسسات الدكلة ببعضها 
كخلق ألواف من الصراع الذل يتعدل مدكد السياسة ليفجر السلم االجتماعى كيقسم 

ات متناقضة كمتصارعة ال يعنيها إال ٙبقيق أىدافها فقط بصرؼ النظر عما اجملتمع إىل فئ
ٰبتاجو الوطن من ٛباس  ىف مواجهة قول متعددة ىف الداخل كا٣بارج، ككلها ال ٙب  

 مصر كال تكن خّبا ألىلها.
ٯب  أف يكوف معركفا أنو ليس من صاٌف مصر كال من صاٌف القول الوطنية أف 

خطتو سواء كنا مليدين أك معارضْب؛ ألف الرجل أكال مل يأخذ يفشل الرئيس ىف تنفيذ 
 فرصتو بعد.

 كثانيا: ألف الَبكة ثقيلة كمل٤بة بل ككارثية على مدل ستْب سنة.
كثالثا: ألف ا٣بسارة الوطنية ستلحق بكل الشع  كبكل الوطن كلن تكوف خسارة 

 لئلخواف كمدىم.
تنجح ىف االنتقاـ من تيار اإلخواف  ا٤براىقة السياسية رٗبا تصور لبعض القول أهنا

كتفرح بنشوة االنتصار، لكن ا٢بقيقة أف ىذا الفرح سيعقبو ندـ شديد إف ظلت ضمائر 
 ىلالء على قيد ا٢بياة.

اجملتمعات ا٢بديثة لديها قيم ضابطة كماكمة ٤بوضوع ا٣ببلؼ السياسى ٙبدد سقفو 
ا كطرؽ تناكلو كآلياتو األخبلقية قبل الضوابط القانونية ، كما أف لدينا ىف ٦بتمعاتنا ًقيمن

كث قها اجملتمع ىف ضمّبه التارٱبى كنالت رضاه كتوافق اجملتمع عليها، ىذه القيم ٱبرج 
عليها اآلف أكلئ  الذين صدعوا رءكسنا با٢بديث عن الدٲبقراطية كامَباـ صناديق 

باهتاـ الشع   االنتلخابات، فلما جاءت رياح التييّب على غّب ما يشتهوف كانت الفجيعة
بأنو جاىل كأنو ال ٰبسن االختيار كأف مضرات النلخ  أصحاب الياقات ا٤بنشاة ٯب  
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أف يكوف ٥بم الوصاية على إرادة ىذا الشع  ا٤بسكْب ككأنو كت  على أىل احملركسة أف 
 يظلوا ٙبت الوصاية كا٢بماية أبدا.

أف أفكارىم عن شىء آخر خطّب ك٩بل كيشكل عوارا ظاىرا ىف ثقافة النلخبة، كىو 
اإلسبلـ ٧بملة بكثّب من الركاس  الٌب ٙبتاج للمراجعة، كلن أقوؿ للتنظيف أك التطهّب، 
فهم ىف كل مناسبة كبيّب مناسبة يذكركننا ٗبا ال عبلقة لنا بو كيعّبكننا ٗبا ىو ضد ديننا 

 أصبل كينسبوه إلينا علما بأف ديننا رفضو كاعتربه من كبائر اآلثاـ.
ٰبدث اآلف يعكس مالة الَبدل الٌب سقطت فيها التيارات الضجيج الذل 

الليربالية كما يعكس مجم مسافة البعد بْب الطهر الثورل كبْب مالة الومل الٌب 
يتلخوض فيها عبدك مشتاؽ، ذل  الرمز البذمء الذل ال مانع لديو أف ٰبرؽ الوطن كلو 

 مقابل ا١بلوس على كرسى الزعامة كلو لساعة كامدة.
أف ىذا النوع من الكائنات ٛبتلئ بو اآلف سامات مصر السياسية، كما أف  ا٤بأساة 

ضجيجو كصيامو على الفضائيات يلوث ا٥بواء كيفسد البيئة السياسية كيقدـ للدنيا 
 صورة مشوىة عن أـ الدنيا بعدما خطت خطواهتا األكىل ىف طريق التييّب الصحيح.

الرئيس مرسى أك يرضوف عليو الذين ال يعجبهم العج  ىف مصر كال يرضوف من 
إال إذا ٚبلى عن أصوات كل الذين اختاركه كترؾ مكانو ٥بم، القصة كلها عندىم ليست 
الوطن، القصة ىى ا٤بوقع كا٤بنص  كلو مل يكونوا أىبل لو، ىم إذا أيٍعطيوا منها رضيوا كإف 

 مل يعطٍوا منها إذا ىم يسلخطوف.
ميها إخواننا ا٤باركسيوف، يضاؼ إليها بيئة ا١بدؿ العقيم أك الديالكتي  كما يس

االنتهازية السياسية الٌب تصنع األزمات لتحصل على ا٤بياًل كإف غـر الوطن كىـر أبناؤه 
ىف طل  ا٢برية كالعدالة كالعيش بكرامة تساعد على ذل  كٚبلق ظركفا مواتية للثورة 

أىلو، كلو كانوا   ا٤بضادة لكى تنجح، فامذركا ىلالء، فهم ليسوا أبناء الوطن كال ىم
كذل  ما عطلوا مسّبتو كعثركا خطواتو كماكلوا شل مركتو كإعادتو لنقطة الصفر 

 الكبّب. 
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 إٌبفزح اٌؼبششح
 وِؤصق اٌغُبعخ ..اجملٍظ اٌؼغىشٌ 

يا سيادة ا٤بشّب: أكالد البلد ٥بم لية أخرل ليست كلية أصحاب الياقات 
م األنفة ا٢برة، طعم العزة الٌب ال ا٤بنشاة من أىل الدبلوماسية، ليتهم فيها طع

 هتوف، طعم الكرامة الٌب ٛبوت كاقفة كال تقبل الدنية كا٤بهانة.
ليتهم ىى، لية أبنائ  ٩بن يرتدكف البزات العسكرية كيعرفوف قيمة 
الشرؼ كغبلكة الدماء مْب تراؽ غدرا كبيد عدك، كإف كاف مليفا لكنزه 

 االسَباتيجى الذل زاؿ كغار.
يادة ا٤بشّب ليةي مىٍن ال يفرط يف ا٢بقوؽ، ليةه ال تعرؼ إال صوف  ليتهم يا س

 كرامة الوطن كا٤بوت فلخرا كعزا على ثراه كٞباية ترابو من أف يتدنس.
ليةي مىٍن ٲبوت جوعا كال يتناكؿ طعاما من صنع عدكه، كيرتعد بردا كال 

 يستدفئ ٕبضن عدكه، كيلفظ بكرامة آخر أنفاس مياتو كال يركع لصنم.
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 (*) سعبٌخ اىل ادلشري
 :ضوابط قبل الحوار 

ا٤بشّب ٧بمد مسْب طنطاكل رئيس اجمللس  بداية أرجو أف يسمح يل السيد
العسكرل كالسيد الفريق سامى عناف كبقية اجمللس ا٤بوقر كاحملَـب أف أبدم إعجايب اهم 
كتقديرم ٤بواىبهم كرشاقتهم كقدرهتم الفائقة على الصمت، للتلخلص من كثّب من 

 ا٤بوضوعات الٌب ال يرغبوف يف ا٢بديث عنها كيف ا٤بواقف الٌب ال يريدكهنا.
سبتمرب( ٞبل يل الشيء الكثّب كفتح آفاقا  َّفا٢بدث األخّب يف مصر )مليونية 

شهور من بداية  ٖتيرم اإلنساف با٢بوار موؿ مطال  الشع  الثائر بعد ما يزيد عن 
 الثورة.

بْب من ٰبملوف مسلكلية الدكلة كيقفوف على كيف موار من ىذا النوع الذم يتم 
رأس السلطة كٲبلكوف اٚباذ القرار كإصدار القانوف، كبْب مواطن من رعاياىم ال ٲبل  إال 
عقلو كيراعو، يبحث باألكؿ عن ا٢بقيقة كبالثاٍل ٯبليها كيوضحها، موار من ىذا النوع 

قوؿ أف يقوؿ، كما تتيح لرأس ال بد أف تتوفر لو أكال مسامة من ا٢برية تتيح ٤بن ٲبل  ال
السلطة أف يستمع كأف يتأمل فيما يقاؿ، فبل خّب فيمن يعرؼ ا٢بق كال يقوؿ، كال خّب 
فيمن يستهْب اهذا ا٢بق كال يستمع إليو، كلستم أنتم أيها السادة كال أنا من ىذين 

 الفريقْب.
ة كٜبرتو ثانيا: موار من ىذا النوع موؿ مطال  الشع  البد أف تكوف آثاره نافع
 مزيدا من الفهم كتوضيح الرؤل، كا٢بوار كما تعلموف سيادتكم أكؿ مرامل الفهم.

ثالثا: من ا٤بهم جدا بْب الراعي كالرعية أف يكوف الطرفاف على موجة كامدة 
لتسهل عملية الفهم، كتوميد ا٤بوجة ىنا يتطل  أف يقَبب كل طرؼ من اآلخر، ٗبعُب 

ف مواقفو صدل كنبضا ميا ألفكار أمتو كامتياجاهتا أف يقَبب الراعي من رعيتو لتكو 
دكف تفريق بْب تيار كتيار كلو كاف أمدىا يوافق ا٥بول السياسي كاآلخر يعارضو.فهل 
تسمح لنا يا سيادة ا٤بشّب كمع  اجمللس العسكرل ا٤بوقر بأف نتحاكر لنفهم كليقَبب  

 كل منا من اآلخر؟.
                                                 

 ـ َُُِ – َُ - َٔ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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رئاسة، كلن أمنح صوتى لعسكرل صحيح أنِب لن انتلخب  إذا رشحت ٤بنص  ال
مهما كانت كفاءتو لكن ذل  ال ٲبنعِب من اإلعجاب بكم كالتقدير ٤بواقفكم من الثورة 
ك٠باعكم لكل رأم مر مٌب كلو مل يوافق ا٥بول السياسي، ٩با ٯبعلِب أفلخر بأف بلدم 

 ٙبظى بقيادة مرملية رائعة، اتفقت معهم أك اختلفت ذل  شأف آخر.
أردت أف تكوف مدخبل ٢بسن النية كالبحث عن  قبل ا٢بوار، تل  ىي الضوابط

ا٤بشَبؾ بيننا كمواطنْب مصريْب ٰببوف بلدىم كل على طريقتو. كاآلف ا٠بح يل يا سيادة 
 ا٤بشّب أف نتحاكر لنفهم كلنقَبب أكثر.

 سيادة ا٤بشّب ٧بمد مسْب طنطاكل كالسادة أعضاء اجمللس العسكرل
مكم كإف مل يتشرؼ برؤيتكم، رغم أننا جّباف يف ٙبية لكم من كات  ٰببكم كٰبَب 

 ا٤بسكن مع سيادة ا٤بشّب.
٠بيٍعىتيكم الطيبة كنظافة أيديكم كشرفكم العسكرل كل ذل  يشجعُب أف أخاطبكم 
بركح األخوة كا٤بواطنة رغم الفارؽ الكبّب اليـو بيننا، فأنا مواطن الٲبل  إال قلمو 

ليد مصر احملركسة بتارٱبها كعراقة شعبها كيف مرملة كيراعو، بينما أنتم قد آلت إليكم مقا
 من أخطر مرامل تارٱبها.

كل الشع  أيها السادة كأنا منهم ذخر لكم كسندكم كرصيدكم االسَباتيجى، 
كيكنوف لكم كجمللسكم ا٤بوقر كقواتنا ا٤بسلحة كل التقدير كا٢ب ، كبرغم عدـ كضوح 

موعد االنتلخابات كٙبقيق طمومات  الرؤية كغموض ا٤بوقف يف الفَبة ا٤باضية موؿ
شعبنا يف نظاـ دٲبقراطي، كرغم كعودكم الٌب قطعتموىا للشع  بتسليم السلطة، إال أف 
 قلوبنا ال تطاكعنا أف نكرىكم بل ٘بربنا أف ٫ببكم، فامرصوا أرجوكم على ىذا الرصيد.

مديثى إليكم سيادة ا٤بشّب كمن مع  ليس عن االنتلخابات كموعدىا، فتل  
 ئلها كثّبة كقد كصلتكم متما كقررمت فيها قراركم.رسا

لكن مديثى موؿ التحامكم بالشع  كتلبيتكم لرغبتو يف تطهّب ا٢بياة السياسية، 
ىذا العمل يبعث برسالة صحية كصحيحة إىل الداخل كا٣بارج مفادىا:أف مصر تيّبت 

رغبة الرئيس يف  كأف عصور ا٤بهانة كارهتاف الشع  رىينة ٢بماقة العدك كصلفو يف مقابل
 البقاء أك توريث ا٢بكم لوامد من أبنائو، ىذا الزمن قد كىل كراح

 كذى  كما ذى  ا٢بمار بأـ عمر        فبل رجعت كال رجع ا٢بمار 
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الشارع ا٤بصرل اآلف يا سيادة ا٤بشّب دخل على ا٣بط، كىذه فرصتكم لتتصرفوا 
٦بلس عسكرل، أك كشع  ٕبضارة كمرية، كترفضوا كل ضيوط ٛبارس ضدكم كقيادة ك 

 ككطن.
أعرؼ أف لديكم من مصادر ا٤بعلومات كا٤بعرفة ا٤بوثقة ما يينيكم عن نصيحة 
مثلى، لكن مثلكم يا سادة ال يستعلى على النقد كالتوجيو، كال يَبفع عن السماع كإف  
كاف القوؿ معادا كمكررا، كمثلى ال يسكت عن نصيحة من أمبهم كرأل يف عنقو دينا 

 قا من أمور ثبلثة:٥بم انطبل
 يناير كموقفكم منها. ِٓاألكؿ كىو أٮبها: امتضانكم لثورة 

الثاٌل أننا جّباف يف ا٤بسكن للرجل األكؿ يف ٦بلسكم ا٤بوقر كىو السيد ا٤بشّب، 
كللجار مق إف أمسن، كمقوؽ أخرل كثّبة، كإف جار كأساء، ك٫بمد هللا كنشهد أنكم 

 م باهلل من اإلساءة كا١بور.مٌب اآلف ما أسأمت كما جرمت، كنعيذك
كالثالث أنُب أعرؼ أنكم أبناء مصر أصبل كفركعا كمن مث فبالقطع ال أملى عليكم، 
لكنُب تعلمت من ديُب أف الدين النصيحة، كأهنا هلل كلرسولو، كألئمة ا٤بسلمْب ككالة 

 أمورىم، كأنتم منهم.
من أجلها يا سيادة سبتمرب فعلوىا من أجل مصر، ك  َّا٤بواطنوف الذين خرجوا يف 
 ا٤بشّب ماربت أنت كمن مع .

الذين فعلوىا، فعلوىا غضبا من استمرار كاستفزاز بقايا نظاـ طا٤با عبث كتعدل 
 ك٘باكز كمارس القتل كمل يرع يف عريب أك مصرل إال كال ذمة.

رٗبا ٞبل بعضهم بعض اللومات ا٤بسيئة لشلخصكم كرٗبا كاف ىذا من من فلوؿ 
حدث القطيعة بيننا، لكن األغلبية بالقطع ال ينتموف إال ٤بصر، رٗبا ا٢بزب الوطُب، لي

استيلت فلوؿ ا٢بزب الوطُب ذل  ا٢بدث العظيم لتلخلق نوعا من الفوضى، لكن ذل  
ال يستدعى إعبلف قانوف الطوارئ، ألننا باستدعاء ىذا القانوف نكوف قد عا١بنا ذل  

ا النظاـ السابق أف تعود الببلد ٤با كانت ا٣بطأ ٖبطيئة، كمراد فلوؿ ا٢بزب الوطُب كبقاي
 عليو قبل الثورة، كليس ىنال  من الردة أبشع من ىذا القانوف.

رٗبا كاف أذناب ا٢بزب الوطُب يريدكف خلط كل األكراؽ مٌب تتأجل االنتلخابات 
ٙبت مجة ا٢بالة األمنية، كىذا ٛباما ما ردده الرئيس ا٤بلخلوع يف خطاب التهديد مْب 
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بقبوؿ الدنية ببقاء االستبداد كالطيياف ٩بثبل يف شلخصو كنظامو أك الفوضى  خّب الشع 
كتقسيم الببلد، لعل  تذكر ذل  جيدا يا سيادة ا٤بشّب فذل  أمر ال ينسى كتأجيل 
االنتلخابات كبقاء األكضاع على ما ىي عليو اآلف ىى أغلى أمانيهم مٌب ال تنعم مصر 

 ٕبياة دٲبقراطية صحيحة.
سبتمرب كإف خالفت ا٥بول الشلخصي لبعضنا إال أنو  َّل ٤بليونية الفعل ا٢بضار 

يشكل بكل ا٤بعايّب رسالة يعرؼ العامل ا٤بتحضر قيمتها كسيساعدكم ىذا الفعل الذل 
يراه البعض عبئا ضاغطا ىف مفاكضاتكم على اإلصرار على اسَبداد مقوقنا الٌب غيبتها 

 اتفاقية كام  ديفيد.
يط كمفردات اليركر الٌب تعود عليها اآلخركف يف الرسالة تيّب من لية الض

مفاكضاهتم مع القيادات ا٤بصرية ك٘بعل للمفاكض ا٤بصرم يف كل اجملاالت أرضية صلبة 
 ينطلق منها دكف خضوع لقيادات الكياف اإلسرائيلى كغّبه،

كالرسالة تعُب أيضا أف مصر الثورة الٌب امتضنتموىا كالشع  شاكر لكم كميثمًٌن 
مصر الثورة تشكل نقطة فاصلة يف عبلقات كانت ٨بتلة كتفتقد أبسط امَباـ  ٤بوقفكم

 ا٢بقوؽ بْب دكلتْب.
دع  يا سيدل من التلويح بقطع ا٤بعونات األمريكية، فالعرب يقولوف "ٛبوت ا٢برة 
كال تأكل بثدييها" كمصر مرة بأبنائها كبكم، كٲبكنها أف تستيُب عن ا٤بليارات الثبلثة 

 ني إرادتناالٌب اها تػيٍرىى 
صحيح أننا لسنا كأمريكا يف القوة كالتكنولوجيا كالعتاد العسكرل، لكنهم ٯب  أف 

 يفهموا أننا شركاء يف ا٢بق كإف مل نكن شركاء يف القوة.
ا٤بتهموف باقتحاـ "السفارة" ال ٯبوز أف ٯبرموا كإف أمرجونا دبلوماسيا، فالعدك مٌب 

، بل كافأىم ككالىم كزارات كمواقع قيادية، اآلف مل ٰباكم من قتلوا األسرل ا٤بصريْب
كالعدك يف كل ١باف ٙبقيقو الٌب ارتك  فيها جنوده ٞباقات القتل العمد كبدـ بارد ما 

 أداف جنديا أبدا، بل كاف مريصا دائما على تربئة جنوده "كىم ٦برموف".
يحة ركعة العمل كإف كاف مدانا من النامية الدبلوماسية إال أنو أرسل برقية صح

ا٤بضموف أف مصر عادت لذاهتا كاستعادت نفسها، كأف احملركسة بعوف هللا، مث بسواعد 
رجا٥با، لن تفرط يف دماء أبنائها، كلن تسمح أف تذى  ىباء تل  الدماء الطاىرة، كأف 
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من ٰباكؿ النيل منهم أك يتطاكؿ عليهم سيناؿ جزاءه، كعليو أف يفكر ألف مرة قبل أف 
 قة.يقوده نزقو إىل ٞبا

الرسالة تضمنت أيضا أف قيادة مصر مريصة على مصا٢بها كليست مفوضة 
بالتفريط أك التهاكف مع من يستهينوف اها أك يعتدكف عليها كما كاف ٰبدث من قبل، كأف 

مليونا يتحولوف إىل إعصار كنار إذا ماكؿ أمد أف ٱبدش كرامتها أك يناؿ من عزة  َٖ
 أبنائها.

عنواهنا كمضموهنا، كإف امتوت بعض البنود ا٣بطأ يف  الرسالة صحيحة يا سيدل يف
 العرؼ الدبلوماسى.

أكالد البلد يا سيادة ا٤بشّب ٥بم لية أخرل ليست كلية أصحاب الياقات ا٤بنشاة 
من أىل الدبلوماسية، ليتهم فيها طعم األنفة ا٢برة، طعم العزة الٌب ال هتوف، طعم 

 كا٤بهانة. الكرامة الٌب ٛبوت كاقفة كال تقبل الدنية
ليتهم ىى ليت  أنت يا سيادة ا٤بشّب، لية أبنائ  ٩بن يرتدكف البزات العسكرية 
كيعرفوف قيمة الشرؼ كغبلكة الدماء مْب تراؽ غدرا كبيد عدك كإف كاف مليفا لكنزه 

 االسَباتيجى الذل زاؿ كغار.
وف كرامة ليتهم يا سيادة ا٤بشّب ليةي مىٍن ال يفرط يف ا٢بقوؽ، ليةه ال تعرؼ إال ص

 الوطن كا٤بوت فلخرا كعزا على ثراه كٞباية ترابو من أف يتدنس.
ليةي مىٍن ٲبوت جوعا كال يتناكؿ طعاما من صنع عدكه، كيرتعد بردا كال يستدفئ 

 ٕبضن عدكه، كيلفظ بكرامة آخر أنفاس مياتو كال يركع لصنم.
تنا فرصت  يا سيادة ا٤بشّب لتدخل التاريخ كمع  أصحاب  كرجال  من قوا

ا٤بسلحة، لتلكدكا للدنيا كلها أف جيش مصر ىو جيش مصر كمل يكن، كلن يكوف يوما 
 جيش ا٢باكم مهما كاف الفرعوف.

كلتعلم كأنت بالضركرة تعلم أف الذين خانوا مصر ىم اليـو يف قفص االهتاـ كأف 
 سيادتكم أمد الشهود يف قضية العصر.

أبدا، لكنها جاءت بعد اغتياؿ غادر  الواقعة "اقتحاـ السفارة" ال نشجع على مثلها
لستة من شباب مصر على أرضهم كٙبت ٠بائهم، كالفاعل طليق مل ٰباس ، كقيادتو مل 

 تعتذر بشكل ر٠بى.
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أرجوؾ يا سيادة ا٤بشّب ال تعكر علينا ٢بظة الشعور بالعزة كال تعيدنا مرة آخرل 
ر كينته  مرية ا٤بواطن يف لقانوف الطوارئ، كال تطلق كزيرا يتوعد كيصادر مصادر األخبا

ا٢بصوؿ على معلومة مرة كصادقة كبعيدة عن فربكة الصحف كالقنوات القومية، فتل  
 ٢بظة غابت عنا سنوات كانتظرناىا ثبلثة عقود عجاؼ.

الشع  ا٤بصرل عن بكرة أبيو يقدر موقفكم كلكنو يشعر بالفلخار كالعز؛ ألف بعض 
 أبنائو ثأر من عدك قتل بعض أبنائو.

التلخصص يا سيادة ا٤بشّب يف علم االجتماع البشرل كمعهم علماء األجناس  أىل
 يعرفوف أف ىلالء القـو يف إسرائيل لن يفهموا إال ىذه اللية فسلهم إف شئت.

ك٘بارب التاريخ اإلنساٌل كالعسكرل أيضا كأنت اها خبّب تلكد أف أيديهم اآلٜبة لن 
فعل سيكوف مادا كموجعا، كأف ٘باكزاهتم لن تػييىٌل عن ا١برائم إال إذا أدركوا أف رد ال

تقف عند مد ما مل يدركوا أف من يتعاملوف معو قادر على الرد كبشكل عاصف، كأف 
ذراعهم الٌب يقولوف عنها بأهنا طويلة لن تكف عن األذل إال إذا أدرؾ أصحااها أف 

 الطرؼ ا٤بقابل يستطيع قطعها إف تعدت أك ٘باكزت.
أف ىلالء الشباب الذين فعلوا ذل  سيدافع عنهم كل أمرار تأكد يا سيادة ا٤بشّب 

العامل كلو كانوا من فلوؿ ا٢بزب الوطُب، كأف سامات القضاء ا٤بصرل مدٍل أك عسكرل 
لن تتسع للحشود الٌب ستأتى إىل مصر من كل ببلد الدنيا لتدافع عن ىلالء، كسيذكر 

كال خائفْب، كأف نصيبهم من الصرب  تاريخ األ٦باد أف أبناء احملركسة فعلوىا غّب مَبددين
على ا٤بهانة كالسكوت على الظلم كضبط النفس قد استنفد، كأف ٜبانْب مليونا من 
ا٤بصريْب بل مئات ا٤ببليْب من العرب كا٤بسلمْب يف كل البقاع يتمنوف لو أهنم سبقوا 

كرامة إليها كفعلوىا قبل غّبىم، كأهنم ييبطوف ىلالء على ىذا الفعل الذل اسَبد ال
 ا٤بسلوبة، كأيقظ من نـو اليركر كالصلف ذل  العدك ا٤بتيطرس.

ال تستبعد يا سيادة ا٤بشّب أف قتل العدك ألبنائنا الستة كاف ٗبثابة اختبار لقياس رد 
فعل مصر الثورة بعد غياب كنزىم ا٤بفقود ال رده هللا، فتجاربنا مع ذل  العدك تثبت كل 

أنو يتسلى بإراقة دماء األبرياء لييرس يف مسو يـو أف ىذا ديدنو كتل  طبيعتو، ك 
كضمّبه ا٤بيت شعوره بالتفوؽ أبدا، كأنو ا٤بنتصر أبدا، كالقاىر أبدا، كليلكد للطرؼ 

 اآلخر قدرتو دائما على الردع ا٤بركع.
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النفسية ا٤بعقدة كا٤بركبة من كل نواقص الوجود ٥بلالء الناس تنبئ بذل  دائما 
الشعوب بشكل مباشر أك عن طريق الفساد االقتصادل  ك٘بعلهم يقتاتوف على دماء

 كاالجتماعى.
صدقُب يا سيادة ا٤بشّب، ىم أرادكا أف ٱبتربكا مصر، كىل اهنزمت داخليا بعد 
مركب ا٤بواد الزراعية ا٤بسرطنة كالفساد السياسي كاألخبلقى الذل أمدثو نظاـ الكنز 

 االسَباتيجى كإخوة يوسف يف قطاعات الشع  ا٤بلختلفة؟
كىل ال يزاؿ ذل  الشع  صل  اإلرادة أـ تراخت إرادتو كفسدت قيادتو كناـ 

 أبناؤه..؟
أـ أهنم ال زالوا أمياء يرفضوف الدنية،كأف الثورة أيقظت فيهم م  الوطن الذل 

 ىجرىم فهجركه، كغىي بىهم فيابوا عنو ككادكا أف يكرىوه.
للوطن شعبا كقيادة كاف جس نبض خسيس، أرادكا بو أف يقيسوا درجات الوالء 

بعد الثورة ا٤بيمونة، كىل ال زالت إرادهتم تستعصى على اإلغراء كاإلغواء؟ أـ أف كنزىم 
ا٤بفقود ال رده هللا قد أدل مهمتو يف تقطيع األكاصر كف  اللحمة ا٢بضارية للمصريْب 
كلع  لعبتو يف نسيجهم الوطُب كاالجتماعى فلم يعودكا يشعركف بكرامة، كأف يومهم 

ساكل مع أمسهم كال فرؽ، كأنو ٲبكنهم أف يواصلوا سعيهم غّب ا٤بشكور يف صياغة يت
 .مستقبلنا كعلى الطريقة الٌب يريدكهنا من النيل إىل الفرات كالكل خدـ ٥بم؟

تنبو يا سيادة ا٤بشّب كأنت نبيو كشريف،  كاعلم أف ىلالء ال يستطيعوف العيش بْب 
هم من كثرة خيانتهم كفسادىم، كمبل من الناس البشر إال ٕببل من هللا كقد انقطع عن

كقد كىنت خيوطو كبلى نسيجو، فهو كاه كضعيف، كتقطعو يف ٢بظات ا٢بسم أقدار 
هللا، فبل ييرن  كعود األمريكاف ٥بم كعهود أكباما لزعمائهم، فتصرؼ كأنت مر، كإياؾ 

العرجاء كالعوراء  أف تكبل  قيود السياسة كمسابات التوازنات الدكلية ا٤بنحازة كالعدالة
يف ٦بلس األمن، تل  الٌب تسول يف جور كاضح كا٫بياز ٨بل بْب الضحية كالقاتل، 
 كاعتربت مصار ا٤بليوف كنصف ا٤بليوف من البشر ا٤بظلومْب يف غزة مصارا مشركعا.

ال ٚبضع يا سيدل ٢بسابات ا٤بادة الرقمية فقط، ففوؽ قدرة ا٤بلخلوؽ قدرة ا٣بالق 
مظلـو بضعف قواه إال نصره كأيده، فقدرتو تقذؼ ٕبجارة من سجيل الذل ما ١بأ إليو 

أعٌب جيوش الظا٤بْب فَبديها، كترسل بالرياح العواصف فتدمر كل شئ بأمر راها، كتبعث 
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بالطّب األبابيل على أعظم ا١بيوش عدة كعتادا فتدمره ك٘بعلو مصيدا كأف مل يين 
 باألمس.

عبها كبكم، كمصر بإٲباهنا لن هتـز كن مرا، كأنت كذل ، فمصر اليـو مرة بش
 أبدا، كمصر اهويتها اإلسبلمية لن تَباجع أبدا.

.  كمصر باإلٲباف كاليقْب الذل ٲبؤل قلوب أبنائها كيتشبث بَبااها لن هتوف بعد اليـو
كتأكد يا سيادة ا٤بشّب أف ىلالء ليسوا أعداءنا فقط، كإ٭با ىم أعداء كل الوجود، 

ا٤بكنونة ستحاراهم السموات كاألرض كالبشر كالشجر كا٢بجر، كيف ٢بظة من أقدار هللا 
 كمٌب من يف ا٤بقابر،

الفرصة اآلف مواتية ٛباما يا سيادة ا٤بشّب لتيثبت ٥بم أف مصر تيّبت، كأهنا مقبلة 
على عهد من ا٢برية كالدٲبوقراطية كمقوؽ اإلنساف، إعلنها يا سيادة ا٤بشّب أف السلطة 

ار نوابو كرئيسو كقيادتو، إعلنها كببل تسويف أك خضوع للشع ، كأنو ىو الذم ٱبت
 للضيوط.

مليونا  َٖقلها لشعب  كمدد موعد االنتلخابات يف بياف ر٠بى لتطمئن قلوب 
 كلتبقى قلواهم مع قواهتم ا٤بسلحة كثقتهم فيها بيّب مدكد.

السكوت اآلف يا سيدل يولد ريبة كيعطى اآلخرين فرص الضيط بالتأجيل كٙبويل 
الثورة كااللتفاؼ موؿ إرادة ا١بماىّب الٌب قالت كلمتها كلن تَباجع، إعلنها مسار 

 صرامة يا سيادة ا٤بشّب.
قلها لكل الدنيا أف مصر تيّبت، كأف ريامها ٘برل ٗبا ال يشتهيو أعداؤىا، فتصرؼ 

 يا سيادة ا٤بشّب..... كأنت مر.
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 (*) ِصش وحمبوالد اٌشدح
فى أٝبل ما يف اإلنساف كٰباكؿ ٧بوه من السلوؾ من طبيعة الطيياف كمساكئو أنو ٱب

كمنعو من ا٢بركة لكن بعض األمم ا٢بية ٥با من ا٣بصائص ما ٰبمى كجداهنا على األقل 
 من االستبداد كالدكتاتورية كطيياف ا٢باكم.

ا٢باكم ٔبربكتو كقهره قد يلثر على الظاىر بينما يبقى ا٤بكوف ا٢بضارل األصيل 
عاـ، ككامنا يف باطن العقل ا١بمعى يتجلى يف الظهور أكقات مستكنا يف الوجداف ال

ا٢برج كىف ٢بظات ا٢بسم التارٱبى مْب ٘بتمع كتَباكم لدل أبناء الشع  عوامل تراكم 
 اليض  كمن مث تلتقى إرادهتم تبلقيا مرا على ضركرة التييّب.

يف اللحظة ا٢برجة ٘بتمع كتتكامل كل عوامل اليض ، كٙبطم ا١بماىّب ماجز 
ا٣بوؼ كالصمت كٱبرج الناس عن الكبلـ ا٤بباح إىل ٧بظور السياسة، كمن مث يبدأ 

 انكسار الطيياف، كىذا بالضبط ما مدث يف مصر.
مصر بثورهتا أذىلت العامل كلو، كشهد ٥با بالرصيد ا٢بضارل كاألخبلقي الذل ظهر 

 كاضحا يف أخبلؽ أبنائها يف ميداف التحرير.
ٙبدثت مصر عن نفسها كبلية أبنائها، كقالت الدنيا كٙبدثت الدنيا عن مصر مْب 

ىا ىى مصر بتارٱبها كمضارهتا، بأخبلقها كانضباطها رغم العشوائيات، كالفقر كا٢برماف 
كا٢باجة يف مظاىرات سلمية متحضرة كمنضبطة كمل ٙبدث مالة ٙبرش كامدة، أك مالة 

 خركج عن قانوف الدين كاألخبلؽ رغم انعداـ األمن
ن ا٢بضارل يف ركح ىذا الشع  العظيم كىف كجدانو العاـ كعقلو ظهر الكام

 ا١بمعى، فتصرؼ الناس بتحضر ليس لو يف التاريخ مثيل أك شبيو.
كانت ٘بليات الضبط اإلرادل يف أعلى صورىا، ككانت األخبلؽ ا٤بتحضرة يف قمة 

يثار ىو ٘بلياهتا، كاف السلوؾ فوؽ ما يعرؼ ا١بميع كفوؽ ما ينتظره ا١بميع، كاف اإل
القانوف السائد، ككانت األخوة ىى الضامن كا٢بارس، ككاف إمساس الوامد بالكل 
كإمساس الكل بالوامد ىو صماـ األماف رغم غياب الرقي  كانعداـ األمن كغياب 

 رجاؿ الشرطة.

                                                 
 ـَُُِ – ُِ - ِِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ) )*( نيشر يف
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كسقط النظاـ كبقيت ذيولو كأذنابو، كجاء كقت مصاد ا٢برية فكاف البد ألبناء 
أكثر تأىيبل كأكثر اىتماما بشعبها كأكثر قدرة على قيادة مصر من ا٤بنافسة أيهم 

ا٤برملة، كمل يكن ا٢بكم يف تل  ا٤بنافسة إال لصناديق االنتلخابات فتل  ىى 
 الدٲبوقراطية كىذه ىى شركطها كاستحقاقاهتا.

ك٪بح الشع  بعمالو كفبلميو كفئاتو ا٤بلختلفة مسلمْب كمسيحيْب كثواره كقواتو 
ة ا٤بصرية يف أشد كأصع  اختباراهتا على مدار التاريخ، كتعج  ا٤بسلحة، ٪بحت األم

العامل كانبهرت الدنيا، كقاؿ ا١بميع أم شع  ىذا؟ أم ثورة ىذه؟ أم بشر أكلئ  
 الناس؟

كاشَبؾ ا١بميع يف العرس، الشباب الذل خطط للثورة، كالشع  الذل ساند كعبأ 
 ان  أبنائها كشعبها.كمشد ٥با كالقوات ا٤بسلحة الٌب ٞبت ككقفت شا٨بة ٔب

لكن مصر ظلت مستهدفة من فلوؿ النظاـ كقول أخرل داخلية كخارجية رامت 
 تدفع اها ٫بو الصراع لتبقى يف مكاهنا دكف مراؾ.

 تتأخر نعم، كلكن دكف تقدمها القتل كا٢برؽ كالتلخري  كتدمّبا٤بمتلكات العامة.
س، بينما عوامل اإلعاقة اإلنتاج يتوقف كالشارع يتوقف كمصاٌف الناس تتعطل ال بأ

للتحوؿ الدٲبقراطى تعمل كبكفاءة عالية، كيزداد زٟبها بعد كل جولة انتلخابية يقَبب 
 فيها اإلسبلميوف من أبواب ٦بلس الشع .

تصريح من ىنا كتصريح من ىناؾ كلها تسل  الشع  احملرـك مقو يف اختيار ٩بثليو 
ٕبجة أف مصر أكرب من أف ٰبكمها تيار  كتنفى عن التيار الفائز أىليتو يف إدارة الببلد

سبحاف هللا،كانت مصر كمنذ أقل من عاـ ٧بكومة برجل كامد كٕبزب كامد كمل  كامد.
يشارؾ الشع  كال مرة يف اختيارىم، ك٤با سنحت الفرصة جاء من ٰبـر أصحاب ا٢بق 

م، كىم مقوقهم، رعاية ٢بلفاء يف ا٣بارج أك أصدقاء خارج ا٢بدكد ال تعنيهم إال مصا٢به
 أكؿ من يفرط يف ملفائهم إذا الشع  يوما أراد ا٢بياة.

التصرٰبات ا٤بشينة كا٤بعيبة الٌب صدرت من بعض أعضاء اجمللس العسكرل سببت 
التباسا كارتباكا يف ا٤بشهد ا٤بصرم أشاع جوا من الش  كقػىو ل ظنوف ا٤بواطن موؿ ما 

يكاف بالبقاء يف السلطة كعدـ يقاؿ عن اجمللس العسكرل كمرصو على تنفيذ كصية األمر 
 تسليمها لئلسبلميْب.
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تصرٰبات الداخل كاف قد سبقها تصرٰبات يف ا٣بارج من أمد رجاؿ األعماؿ 
ا٤بثّبين للجدؿ كالفتنة معا طال  فيها أمريكا بالتدخل ٤بنع اإلسبلميْب من الوصوؿ إىل 

 السلطة.
بشكل متواز على ا٣بط ذاتو صدرت تصرٰبات يف تل أبي  كأمريكا أيضا ك 

تتحدث عن ضركرة إبعاد اإلسبلميْب مٌب لو فازكا يف السباؽ الدٲبقراطي الذل شهد بو 
 كشهد لو العامل كلو.

بعد سقوط ٧باكالت ا١بمل البائسة لبللتفاؼ على إرادة الشع  كبعدىا سقطت 
أيضا ٧باكالت السلمى، كالرجبلف جاء اهما اجمللس العسكرل طلع علينا بعدىا ببدعة 

دة أطلق عليها اجمللس االستشارل كالناس ال تعرؼ مٌب اآلف كظيفتو؟ كما ىو دكره جدي
كما طبيعة العبلقة بينو كبْب ٦بلس الشع  ا٤بنتلخ ، صحيح أنو يضم شلخصيات 
٧بَبمة، لكنو أيضا يضم آخرين كالؤىم ليس ٤بصر، بعضهم متهم يف قضايا تتصل 

 ضمن ٦بلسهم االستشارل.باألمن القومى ا٤بصرل كمع ذل  اختاره العسكر 
األمر ٧بّب كمرب ، كا٥بدؼ ليس كاضحا كاجمللس العسكرل مع كل يـو يفقد 
مسامة جديدة من الوجداف ا٤بصرم، كبدأ ا٤بواطن العادل بفطرتو يتوجس منهم خيفة 

بعض أصحاب الياقات ا٤بنشاة كرابطة العنق آخر . كيشعر بشئ من سوء النية ا٤ببيتة
واءات من أعضاء اجمللس العسكرل يتعاملوف مع اإلسبلميْب موديل كمعهم بعض الل

 .على أهنم مستوطنوف جاءكا من إسرائيل أك كائنات غريبة ىبطت علينا من العامل اآلخر؟
القنوات الفضائية تبدل كتعيد كبطريقة تشبو اإلسهاؿ يف ا٢بديث عن نية 

دة الضيوؼ يف التلبيس اإلسبلميْب يف اإلقصاء كالضيط كالطرد كاإلكراه، كٯبتهد السا
كالتدليس عن التمييز ضد ا٤برأة كاألقباط ككأف ىذا الشع  ا٤بصرم ال يعرؼ ا٤بواطنة 

 كمل يتعايش معا نصارل كمسلمْب ك٤بدة عشرة قركف من قبل.
الفيديو الفضيحة الذل نشرتو القوات ا٤بسلحة كأظهر بعض ا٤بتظاىرين كىم 

وهنا، ىلالء ليسوا منا كال ٫بن منهم، كىم يرتكبوف ٰبرقوف ا٤بباٌل كا٤بلسسات العامة كٱبرب
جرٲبة تشوه كجو مصر ا٢بضارل كٯب  أف يعرؼ الشع  من ىم....؟ كمن كراءىم..؟  

 كما ٯب  إمالتهم إىل ٧بكمة ا١بنايات فورا.
كالفيديو اآلخر الذل أظهر بعض ا١بنود كىم يضربوف إمدل النساء يشكل ىو 

ء أيضا قد ارتكبوا جرٲبة عار كربل تتصل بشرؼ اآلخر فضيحة يف جبْب مصر، كىلال
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مصر كتشوه صورهتا كٯب  التحقيق فيها فورا كأف ٰباؿ مرتكبوىا إىل ٧بكمة عسكرية 
 كتعرض نتائجها على الشع  ليسَبيح.

أما الشهداء الذين سقطوا بالرصاص ا٢بي، كا١برمى الذين تأذكا يف تل  ا٤بوقعة 
يكوف التحقيق على مرأل كمسمع من الرأم  فقضيتهم قضية كطن بكاملو،كٯب  أف

العاـ أكال بأكؿ، كأف يعرؼ القتلة،كأف يقدموا حملاكمات عادلة مٌب ال تتكرر ا٤بأساة 
 كيعرؼ ا١بميع أف مصر تيّبت كأنو ال مصانة ألمد مهما كاف موقعو.

الوطن كلو يف ماجة إىل رد االعتبار من كل األطراؼ كيف مقدمتهم اجمللس 
 ظل ثورة مصر ٭بوذجا إلنساف ا٢بضارة.العسكرل لت

اجمللس العسكرل مطال  أيضا أف يصم أذنيو عن نصائح ا١بارة البييضة، كأال 
يصيي أيضا إلمبلءات أبناء العم ساـ، كالتصريح األخّب لنائ  كزير الدفاع كنفيو ا٤بطلق 
٢بدكث عنف من جهة ا١بيش ككصفو ذل  بأنو أكذكبة، ىذا النفى يفقد اجمللس 

عسكرل صفة ا٤بصداقية؛ ألنو يتناىف مع كل ما يتداكؿ يف العامل اليـو من صور ال
مسجلة، كمديثو عن جهات تريد تدمّب مصر كبشكل ٩بنهج يزيد الطْب بلة كال يشفى 

 اليليل، فمن ىى ىذه ا١بهات؟ ك٤باذا ال تقدـ للمحاكمة كبشكل عاجل...؟.
ن ٧باكالت اإلعاقة الطريق الصحيح لبقاء مصر مرة مستقلة ىو الكف ع

الدٲبوقراطية كاإلسراع يف التحوؿ الدٲبقراطي كقطع الطريق على أذناب النظاـ ا٤بلخلوع 
كعلى الذين يعيشوف أسرل للماضى البييض أف يستفيقوا، فمصر  يف الداخل كا٣بارج.

 قد تيّبت كمبارؾ قد كىل كراح.
فبل تضربوا فيا أعضاء اجمللس العسكرل مقوؽ الشعوب ال تسقط بالتقادـ، 

ا٤بصريْب فتذلوىم، كال ٛبنعوىم مقهم الدٲبقراطى فتكفركىم بوطنهم، كاعلم أيها ا٤بشّب 
كمن مع  أف من تضربوىم اليـو ىم آباء كأمهات كأبناء كبنات كأىل جيش  جنودا 

 كضباطا، فحذار من التجاكز، فتحت الرماد اللهي  كمن يزرع الشوؾ ٯبُب ا١براح. 
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من شركط البحث العلمى أف يتجرد البامث من عواطفو ا٣باصة ليكوف مكمو 
على ا٢بالة أك الظاىرة موضوع البحث صحيحا مستقيما كمطابقا ٤بقتضيات البحث 

كلقد ماكلت أف أٙبرل ا٢بقيقة كأف إٔبث عن التفاصيل يف مصاب الوطن يـو  العلمى.
حى فيو قل  الوطن كبأيدل أبنائو، أمداث ٦بلس الوزراء ذل  اليـو الدامى الذل جير 

لكُب إنسانيا مل أ٪بح يف الفصل بْب األمرين، كمل أستطع أف أفصل مشاعرل كإنساف عن 
مهنيٌب كبامث، فالصور الٌب نقلت عرب فضائيات العامل مل تظهر جرٲبة فقط بقدر ما 
م أظهرت كطنا ينتحر، فالفتاة الٌب سحلت ىى بنت مصر، كا١بنود الذين سحلوىا ى
أبناء مصر، كبصرؼ النظر عن التحليبلت الٌب تناكلت االستفزازات كالبحث عن 
مربرات، إال أف مصاب مصر كبّب كجلل، كخسارهتا فادمة، كالفضيحة الكتها عيوف 
كألسنة العامل، كٙبدث عنها ىنا يف اسَباليا كما يف العامل كلو سياسيوف ككزراء كانت 

، كما كنا نتجن  ا٢بوار معهم ك٫باكؿ ا٥بركب منو عيوننا تتحاشاىم كىم ينظركف إلينا
 خجبل كعجزا.

مندبة الفضائيات تولت البواكى ا٤بستأجرة تأجيج نّباهنا بص  الزيت على النار 
كتكرار ا٢بدث بالصوت كالصورة يف مقصد إليذاء ا٤بشاعر كجرح النفوس، ككأنو ال 

 ببلدنا.ٯبوز لنا كمشاىدين أال نرل إال تل  الصورة الكريهة عن 
قسوة ا٤بشهد السادم الٌب رآىا العامل كنقلتها كل الكامّبات كقدمها كباجملاف أكلئ  
الذين فعلوىا يف ميداف التحرير جعلت البعض يطنطن يف ٧باكلة لتشويو صورة مصر 
تارٱبا كخلقا كمضارة بأهنا فضحت كل ٨ببوء ككشفت نوايا اجمللس كارتباطو فكرا كثقافة 

ج االستبداد يف نظاـ ا٤بلخلوع كٰباكؿ البعض أف يبحث ٥با عن مربر. ك٩بارسة بنفس منه
مرؽ اجملمع العلمى بيّب ش  ىو اآلخر يشكل جرٲبة علمية كتارٱبية، كلكنها ال ترتفع 

 ٤بستول مرؽ الكرامة ٤بواطنة أماـ جيش ببلدىا كبأيدل من يفَبض فيهم ٞبايتها.
لكن ال خّب يف كتاب ال ضياع الكت  الٌب امَبقت خسارة كربل كال ش ، ك 

 يهذب أصحابو كال خّب يف كطن يهْب أبناءه.
يف تصورل أف الفعل البل أخبلقى الذم مدث يشكل ٞباقة كربل كونت بعناصرىا 
الثبلثة يف الصوت كالصورة كتكرار ا٤بشهد ا٤بسيئ ألكثر من شلخص، كونت القاتل 

                                                 
 ـَُُِ - ُِ - ِٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة )يف )*( نيشر 
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يناير كٙبدث عنها  ِٓ اإلعبلمى لكل ٘بليات األخبلؽ كالتحضر الٌب ظهرت يف ثورة
رؤساء العامل كطالبوا شعواهم أف يتعلموا منها، ككأف قدرنا أف نعيش مالة االستبلب 
 ا٢بضارل كبشكل دائم كال ٯبوز أف يكوف لنا ما نعتز كنفلخر كنرفع بو رؤسنا كمصريْب.
تصرفات العسكر يف األمداث األخّبة نزعت عن جيش مصر ما كنا نعتز بو، فقد  

مداث األخّبة كامدا من ٟبس جيوش يف العامل تتحلى بأعلى درجات كاف قبل األ
 األخبلؽ القتالية كاالنضباط.

النائحة يف ا٤بندبة كمعها ضيوفها ٙبرص على أف تذكرنا يف مصر ٗبمارسات البوليس 
ا٢بر ى أياـ ٞبزة البسيوٌل كصبلح نصر كٝباؿ سامل كاقتحاـ قرية كمشيش، لذل  علي 

ن أفكاره، كأف ييتسل من ٩بارساتو سبع مرات إمداىن بإعبلف التوبة اجمللس أف يتطهر م
على رؤكس األشهاد، كأف يربأ إيل هللا من عبلقتو بالرئيس ا٤بلخلوع، كأف يعتذر للشع  

 ا٤بصرم عن الفضيحة الٌب شوىت كجو مصر.
التصرفات ا٤بلخزية ٛبنح العدك اإلسرائيلي مربرات مرب اإلبادة كانتهاؾ ا٢بقوؽ 

ٲبارسها ضد الشع  الفلسطيِب كتسكت كل أصوات العرب يف االعَباض على الٌب 
الكل ٯبمع بأنو كانت ىناؾ فرصة سا٫بة ليدخل اجمللس العسكرل التاريخ من  .٩بارساتو

 أٝبل كأكسع أبوابو، لكن بعض احملللْب يقولوف بأنو ضيعها بتباطئو كتواطئو.
ّب كسرعة ٧باكمات من أفسدكا مصر بتباطئو يف االستجابة ٤بطال  الثوار يف التيي

 كهنبوا خّباهتا كأذلوا شعبها.
كتواطئو مع من قتل الثوار كأصاب بقناصتو بعضهم بعاىات مستدٲبة كال زاؿ 

 الفاعل ٦بهوال.
الرجاؿ الذين يتحدثوف با٠بو يتعاملوف مع الناس على أهنم تبلميذ يف الركضة كىذا 

العاجز ا٤بستبد الذل ال يستند إال لبطش أمر معي ؛ ألنو ييظهر جيش مصر يف صورة 
 جنوده كقدرهتم على القمع كالَبكيع.

 من ىنا تكوف األكلوية لتضميد ا١براح كسد الفتق الذم مدث كبالسرعة ا٤بمكنة
الشع  يريد أف يرم صور ا١بناة يف قفص االهتاـ كأماـ النيابة كالقضاء، كيريد أف 

 يعرؼ الطرؼ ا٤بندس من ىو؟.
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يبة على مشاعة ما أطلق عليو اسم الفلوؿ أك اللهو ا٣بفى ستظل ٚبلق تعليق كل مص
بلبلة كتومى بسوء الظن كتقول كل عوامل الش  ك٘بعل إلشاعات اللهو ا٣بفى ٧ببل من 

 القبوؿ لدل الناس عامتهم كخاصتهم.
اللهو ا٣بفى تصدر منو إشارات كإشاعات بأف اجمللس العسكرل ىم رجاؿ مبارؾ 

 أنو ىو الذم جاء اهم كمكن ٥بم، كال ٲبكن أف يفرطوا فيو.كأف كالءىم لو ك 
اللهو ا٣بفي يدعى أيضا بأف اجمللس ٲباطل كيتباطأ كٰباكؿ ٘بفيف منابع الثورة مٌب 

 ال تفتح ملفات قدٲبة تسيئ لبعض رجالو كتنزع عنهم صفة ا٢بيادية.
مليار  ٗيقاؿ أيضا بأف اللهو ا٣بفى فعبل ساىم خبلؿ ا٤بدة األخّبة يف خركج 

 دكالر من مصر ا٤بنهوبة؟
ىنال  أسئلة كثّبة موؿ اللهو ا٣بفي تتطل  إجابات صرٰبة كما٠بة فهل ٯبي  

 اجمللس العسكرل كيشفى غليل ا٤بواطن ا٤بصرل كيطمئنو على بلده كثورتو؟
الشع  ٰبتاج اىل إعادة الشعور بأف قواتو ا٤بسلحة الزالت لو، كأهنا منحازة إليو 

 اـ ا٤بلخلوع كال متواطئة مع فلولو ا٤بلخربة،كليست مامية لنظ
 األفعاؿ كليس األقواؿ ىى الٌب تثبت ذل  كعلى الكبار أف يتصرفوا.

أىاىل الشهداء كا١برمى ٰبتاجوف إىل ٤بسات إنسانية تتضمن تكرٲبا للشهداء، 
 كتضميدا ١براح أىليهم كمداكاة ١براح الثوار الذين ضحوا من أجل مرية الوطن.

أقامت فضائيات رأس ا٤باؿ ا٤بشبوه للحدث مأدبة كمندبة يأكل  يف داخل مصر
عليها أكلئ  الذين يريدكف إسقاط ا٤بهابة ١بيش خاض ا٤بعارؾ من أجل مصر كقدـ 
التضحيات من أجل كرامتها كرفع بْب أمم االرض رأسها كأعبلمها، كانتزع باقتدار 

 مٌب من ألسنة أعدائو.كتفوؽ كجسارة شهادة التقديريف التضحية كالبطولة كالعزة 
مصر اليـو يف ماجة لتضميد جرامها كمل مشل أبنائها كٝبع ٢بمتها العسكرية 
كاالقتصادية كاالجتماعية، كقبل ذل  كبعده ٢بمتها اإلنسانية كىى الٌب قامت من أجلها 

 يناير. ِٓثورة 
كم إف مل أيها السادة ا١بنراالت: ال خّب فينا إف مل نقلها صرٰبة كعلنية، كال خّب في

تفعلوا، فتصرفوا بسرعة من أجل مصر، ك٘بنبوا ا٢بركؽ الٌب تدمى جسد ا٤بواطن، 
 كا٣بركؽ الٌب تيرؽ سفينة الوطن.
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  )*(  ػُىْ ػًٍ اٌىعٓ
ا٤بصرل مهما تباعدت بو ا٤بسافات كتناءت بو الديار فإنو ٰبمل ٮبـو كطنو ميثما 

 مل، كإذا سافرت كمع  الوطن فأنت مقيم مل تربح.
مس كنت ىف سفر كعدت ىف ساعة متأخرة من الليل كمل استطع النـو قبل أف باأل

 أعرؼ سّب االنتلخابات ىف مصراحملركسة.
بر مصر كما كاف يطلق عليو قدٲبا بعض ا٤بلرخْب عاش يومو إقباال على أداء كاجبو 

 االنتلخا ى، كما عاش ليلتو انتظارا لنهار جديد قادـ.
اإلنَبنت كالفيسبوؾ كلها تابعت ا٢بدث العظيم الفضائيات كاإلذاعات كالصحف ك 

 كأشادت ٗبا مت،
التجاكزات البسيطة ىف اإلجراءت الشكلية ال ٛبثل خركقا ىف جوىر العملية 
االنتلخابية بقدر ما ٛبثل استثناءات ضركرية فرضتها الظركؼ ىف بعض اللجاف كتنازؿ 

اء بعض اللجاف عن أمد ا٤برشحْب عن الَبشيح كسح  أكراؽ ترشيحو، أك تأخر رؤس
 الوصوؿ ىف ا٤بوعد احملدد ٩با أخر البدء ىف عمل اللجنة ساعة أك بعض ساعة.

ا٤بنظمات الدكلية أشادت ٕبجم الشفافية كبوعى الشع  ىف ٩بارسة مقو 
 الدٲبوقراطى

غّب أف بعض الفضائيات الٌب ٛبددت ىف السامة الثقافية كبا٤باؿ الطائفى ماكلت 
تيار اإلسبلمى كبديل عن ا٢بزب الوطُب ىف ٧باكلة لتشويو قدر طاقتها أف تصور ال

صورتو، احملاكلة اتسمت بالسذاجة كعدـ ا٤بصداقية ككانت مكشوفة يستطيع ا٤بشاىد 
 ببساطة أف يكتشفها كأف يعرؼ ميزاىا ببساطة.

الفزاعة القدٲبة "فزاعة ا٣بوؼ من اإلسبلميْب" أعيد تشييلها ٗبوظفْب جدد ٥بم 
ن ليست ٥بم كفاءة احملَبفْب ىف التلخويف كالتزكير كتزكيق القوؿ، كلعل لساف طويل، كلك

 كعى الثورة ساعد على كشف بدائية األدكات كعدة النص  ا٤بستعملة.

                                                 
 ـَُُِ – ُِ - َُ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كصل ا١بنوف بأمد رجاؿ ا٤باؿ الطائفى إىل أف شن ىجوما على اإلسبلميْب من 
بات ا٢بالية، داخل أمريكا كادعى أنو لن يسمح ٥بم بتحقيق انتصارات ىف االنتلخا

تصرٰبات رجل األعماؿ ا٤بعركؼ بتعصبو كصلتو ببعض الرموز ا٤بتطرفة من قيادات 
 أقباط مصر سببت غضبا كبّبا ىف أكساط ا٤بصريْب ٝبيعا مسلمْب كمسيحيْب معا

الليرباىل ا٤بعركؼ بطائفيتو يتحدث عادة بلكنة أبناء الشوارع كقد تطوع با٥بجـو 
أنو أفٌب بتحرَل انتلخاب ا٤بسيحيْب ىف مصر، علما بأف  على العبلمة القرضاكل مدعيا

 األمر عكس ذل  ٛباما
الكائن الناطق ىف أمريكا كالذل إف ٙبمل عليو يلهث أك تَبكو يلهث يستمد قوتو 
عادة من التلويح بدفَب الشيكات كلما ٙبدث، كمديثو دائما يشكل عورة ثقافية هتبط 

 بصامبو كتنزع عنو صفة ا٤بثقف
ت كالصحف ا٤بمولة منو تسّب على نفس النهج كتصور إقباؿ الناخبْب الفضائيا

كرغبتهم ىف أداء كاجبهم االنتلخا ى على أنو نوع من ا٢بشد كراءه قول إسبلمية ٥با قدرة 
على ا٢بشد كالتنظيم كلديها طاقة مالية ضلخمة تستطيع اها أف تستأثر بالتأثّب على 

 السامة ا٤بصرية.
مذيعة أخرل عرب ا٥باتف ا٤بسئوؿ اإلعبلمى ٢بزب  على نفس القناه استضافت

العدالة كا٢برية د. ياسر كٙبدث الرجل بعقبلنية عالية األداء كالكفاءة كا٤بنطقية كقدـ 
العزاء ألسر الشهداء كقاؿ لوال تضحياهتم ما كصلت مصر ٥بذه ا٤برملة من ا٢برية، 

 ذل  اجملاؿ لكن كاف كقاؿ إننا نقبل بأل اعَباض قانوٌل ك٫بَـب أل قرار يصدر ىف
ىنال  ىف االستوديو ناشط سياسى كمقوقى غاض  رفض تقدَل العزاء كاهتم اإلسبلميْب 
ٖبيانة من كانوا ىف ميداف التحرير الناشط ا٤بذكور عجز عن تقدَل دليل قانوٌل ٤با ادعى 
أهنا ٨بالفات قانونية شابت عمليات االنتلخابات كقاؿ بإهنا ٨بالفات أخبلقية كليست 

ا٤برء يعج  من ىذا الكم ا٥بائل من الكراىية لكل ما ىو إسبلمى من قبل . قانونية
العلمانيْب كالليرباليْب فهم يفضلوف أف ٰبكم مصر قانوف نابليوف بونابرت كال ٙبكم 

 مصر بفكر كفقو اإلماـ الشافعى أك الليث بن سعد الفقيو ا٤بصرل ا٤بعركؼ.
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 ()* ػشبق اٌزٍىس.. وخشثىِخ االعزجذاد

مصيبة االستبداد الذل انكوت الشعوب بناره كانطوت كانزكت الببلد ميلقة ٙبت 
تأثّبه أنو خلق ٭بطنا من التفكّب لدل بعض من عاشوه كساٮبوا فيو أف السلطة قادرة 

 على كل شىء، بداية من تزكير االنتلخابات، كانتهاء بصناعة الزعيم كتزكير التاريخ.
إعادة تأىيل تعلمهم أف الثورات كالطوفاف  أصحاب ىذا التفكّب ٰبتاجوف إىل

تيسل األرض من أدراهنا كتعيد تشكيل جيرافيتها من جديد كال تسمح للنباتات الضارة 
 ٗبكاف ٥با على سطح األرض ا١بديدة.

ا٤بشهد ا٤بتأـز اليـو بْب كل التيارات السياسية، كالذل كصلت درجة االمتقاف فيو 
، ك٦بلس ِ،ُبل ىف أمداث ماسبّبك، ك٧بمد ٧بمود إىل االلتهاب، كتطاير شرره من ق

الوزراء كما يسمى ٗبوقعة ا١بمل الثانية ىف العباسية يدفعنا إىل استدعاء ٦بموعة من 
ا٢بقائق أشرنا إليها من قبل، كلكن تكرار ا٤بشهد كاألمداث كبذات السيناريو يوج  

زىاٲبر السياسى كأغراه استحضارىا ىف الذىن، كالتذكّب اها إف كاف البعض قد أصابو ال
ا٤بوقع كٙبصن ٗبشركعية كجوده ىف ٦بلس الشع  أك اللجنة العليا لبلنتلخابات أك كرسى 

 إدارة الببلد ىف ا٤برملة االنتقالية، كىذه ا٢بقائق ىى:
أف جيش مصر كشع  مصر مزيج متحد ىف خبلياه كنسيجو العاـ، كال يستطيع 

 يناير. ِٓنسيج ا٢بى كٖباصة بعد ثورة أمد أف يفصل تل  ا٣ببليا أك ٲبزؽ ذل  ال
إف إقحاـ جيش مصر ىف إىانة شعبو جرٲبة أخبلقية ٛبنح فرصة ٦بانية ىف داخل 
مصر كخارجها ١بهات مشبوىة تتطاكؿ كتريد إسقاط مهابة مصر كجيشها، كىو الذل 
خاض ا٤بعارؾ من أجل مصر كقدـ التضحيات من أجل كرامتها كرفع بْب أمم األرض 

عبلمها، كانتزع باقتدار كتفوؽ كجسارة شهادة التقدير ىف التضحية كالبطولة رأسها كأ
 كالعزة مٌب من ألسنة أعدائو.

إف اجمللس العسكرل ليس ىو ا١بيش ا٤بصرل، كإف كاف ٲبثلو ىف قيادة الببلد خبلؿ 
ا٤برملة االنتقالية، فا١بيش ا٤بصرل ىو جيش مصر كرجالو ىم أبناء الفبلح كالعامل 

كا٤بهندس كالطبي  كالسياسى كإماـ ا٤بسجد ككاىن الكنيسة، جيش مصر ىو كا٤بوظف 
                                                 

 ـَُِِ – َٓ - َٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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أبناء ىلالء ٝبيعنا ككالئو مٌب ٙبت االنضباط العسكرل ليس ألشلخاص كإ٭با للوطن، 
كإذا استشعر يومنا أف أمدا يعبث ٗبصّب مصر فسيكوف أكؿ من يتصدل لو مهما عبل  

 كعبو.
نت قد مدثت كليس التظاىر أك مٌب الدعوة القتحاـ مقر كزارة الدفاع إف كا

االعتصاـ تشكل بيّب ش  جرٲبة، كلكنها ال ترتفع ٤بستول استبامة دماء شباب مصر 
 كاستبامة كرامتهم بأيدل فصيل من جيش ببلدىم الذين يفَبض فيو ٞبايتهم.

التظاىر أماـ كزارة الدفاع كالتظاىر أماـ كزارة القول العاملة، أك كزارة الزراعة، أك 
ارة الشئوف االجتماعية ال فرؽ، فكلها أماكن مصرية ككلها مل  للمصريْب، كالقوؿ كز 

بأنو انتهاؾ لسيادة ا٤بكاف عبث ال معُب لو، ألنو تكريس ال لطبقية البزة ا٤بّبل على 
غّبىا فقط،، كإ٭با ىو تكريس أيضنا لطبقية ا٤بكاف كإضفاء نوع من القدسية ا٤بزيفة على 

بار ذاهتا، كإ٭با باعتبار القاطنْب فيها، كالسلاؿ األكىل باإلجابة بعض األماكن، ال باعت
كالعناية ىو: ٤باذا اقتحم ا١بنود مسجد النور بالعباسية كىم يرتدكف البيادة العسكرية؟ 
ككيف جرؤ ا١بنود على ذل ؟ كمن أعطاىم ذل  األمر ا٤بنكر باقتحاـ أقدس األماكن 

 يو؟مقيقة على األرض كالقبض على ا٤بصلْب ف
ىف تصورل أف الفعل البل أخبلقى الذل مدث كتكرر يشكل ٞباقة كربل كونت 
بعناصرىا الثبلثة ىف الصوت كالصورة كتكرار ا٤بشهد ا٤بسىء ىف ماسبّبك ك٧بمد ٧بمود 

ك٦بلس الوزراء كموقعة ا١بمل الثانية ىف العباسية، تكرار ا٢بدث ا٤بسىء كوف القاتل  ِا،
يناير  ِٓت الفعل األخبلقى كالتحضر، الذل ظهر ىف ثورة اإلعبلمى ا٢بقيقى لكل ٘بليا

كٙبدث عنو رؤساء العامل كطالبوا شعواهم بأف يتعلموا منو، ككأف قدرنا أف نعيش مالة 
االستبلب ا٢بضارل كبشكل دائم، كال ٯبوز أف يكوف لنا ما نعتز كنفلخر كنرفع بو 

 رءكسنا كمصريْب.
مود كزكار الفجر الذين بدأكا يعودكف بعد ا٤بشهد ىف العباسية كقبلها ىف ٧بمد ٧ب

منتصف الليل يذكرنا ىف مصر ٗبمارسات البوليس ا٢بر ى أياـ ٞبزة البسيوٌل كصبلح 
نصر كٝباؿ سامل كاقتحاـ قرية كمشيش، كتصرفات اجمللس ٚبلق البيئة الٌب تساعد على 

 تصديق ذل .
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بعد فض اعتصاـ كل ا٤بصريْب يكنوف ١بيشهم كل التقدير، لكن رقصات ا١بنود 
العباسية كلدت لدل الناس سوء الظن كالتوجس، كالش  ىف الثوابت الثقافية لديو ٘باه 
جيشو كقواتو ا٤بسلحة، كمن أكرب الكوارث أف يفقد الشع  ثقتو ىف جيشو، كمن أكرب 
الكبائر أيضنا أف يكوف ا١بيش ىو ا٤بسئوؿ عن ىذه ا٢بالة، كمن مث ٯب  بسرعة أف 

 سلحة مكانتها ىف قلوب ا٤بصريْب.تسَبد القوات ا٤ب
التصرفات ا٤بلخزية ٛبنح العدك اإلسرائيلى مربرات مرب اإلبادة كانتهاؾ ا٢بقوؽ 
الٌب ٲبارسها ضد الشع  الفلسطيُب، كتسكت كل أصوات العرب ىف االعَباض على 

 ٩بارساتو.
على ا١بميع أف يعلم أف شع  مصر كسر ماجز ا٣بوؼ كانتصر على ا٣بطة رقم 

الٌب أعدىا مبي  العادىل ليقمع اها أل ٛبرد أك اعَباض على توريث ٝباؿ  (ََُ)
مبارؾ، كاستطاع ىذا الشع  بثورتو السلمية أف ٯبمع رءكس الفلوؿ ىف سجن طره، 
ا، كلن تعود مصر ٤با قبل الثورة، كالشع   كعقارب الساعة ال تعود إىل الوراء أبدن

عليو إذا تيقن من ذل ، فحذار أف  كا١بيش قادر على سحق كل الرءكس الٌب تتآمر
 تيضبوه.

بعض ا١بنراالت عليهم أف يعلموا كأف يدركوا أنو من ا٤بستحيل أف يعود زكريا عزمى 
 كمبي  العادىل كأنس الفقى مرة أخرل.

زيارة ا٤بشّب للجندل ا٤بصاب من أفراد القوات ا٣باصة ىف أمداث العباسية كشفت 
هر ا١بندل بلحية طويلة، بينما ال تسمح جانبنا من غموض اللهو ا٣بفى ميث ظ

العسكرية ا٤بصرية جملنديها بَببية ٢باىم، فماذا يعُب ذل ...؟ كىل دفعت أجهزة األمن 
ببعض ا١بنود إىل ميداف العباسية كموىت بَببية ٢باىم مٌب يتمكنوا من شيطنة 

 ا٤بتظاىرين سلميا كيتحقق ا٤بطلوب...؟
 لبلستيبلؿ أك لبلستيفاؿ مرة أخرل...؟ كىل يتصور العسكر أف شع  مصر قابل

أعرؼ أف ىندسة الرأل العاـ ٲبكن أف ٚبدع بعض الناس عن طريق الصحف 
ا طرأ على خريطة الرأل العاـ ا٤بصرل بعد ثورة  يناير،  ِٓكالفضائيات، لكن شيئنا جديدن

كىو عدـ الرغبة ىف تصديق اإلعبلـ صحفنا كفضائيات، بل الش  فيما يتداكلو 
 ت بعينها كصحف بذاهتا، يصفها بأهنا فضائيات الفلوؿ ا٤بمولة با٤باؿ ا٢براـ.فضائيا
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الشع  اآلف لديو خريطة كعى جديدة تستعصى على ا٣بداع كالتمويو، كمصادرة 
ىف ا٢بصوؿ على ا٢بقيقة أضحت متعددة، كقد انفكت قبضة النظم ىف السيطرة على 

انتشاره أك كقف زمف العقوؿ ىف التعرؼ ا٤بعلومة، كمل يعد امتكار ا٣برب ٦بدينا ىف كقف 
عليو ككشف جوان  ا٣بداع كالتدليس فيو بسهولة، كما كذبة عمرك عبد السميع ىف 

 مضاجعة الوداع عن الناس ببعيدة.
الشع  ٰبتاج إىل إعادة الشعور بأف قواتو ا٤بسلحة مازالت لو، كأهنا منحازة إليو 

 فلولو ا٤بلخربة.كليست مامية لنظاـ ا٤بلخلوع كال متواطئة مع 
مصر اليـو ىف ماجة لتضميد جرامها كمل مشل أبنائها كٝبع ٢بمتها العسكرية 
كاالقتصادية كاالجتماعية، كقبل ذل  كبعده ٢بمتها اإلنسانية، كىى الٌب قامت من 

 يناير. ِٓأجلها ثورة 
عامل الزمن مهم ىف استعادة ثقة الشع  ىف جيشو، كلذل  فمن ا٤بهم سرعة 

تعامل بإمساس كامل با٤بسئولية كعلى ا١بهاز ا٢باكم أف يدرؾ مساسية التصرؼ كال
 ا٤برملة كماجة الشع  إىل رسالة تطمْب كاستعادة الثقة.

من ىنا تكوف األكلوية لتضميد ا١براح كسد الفتق الذل مدث كبالسرعة ا٤بمكنة، 
م بسرعة فالدنيا تيّبت يا سادة فيّبكا من ٭بط تفكّبكم كإال ٘باكزكم الزمن كٚبطاك

 تطوره، الذل ٯبرل اها كىى سرعة مذىلة كال تنتظر أمدا لتستأذف منو.
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صناعة ا٢بيطىٍيئة تعُب صناعة ا٣بىًطيئة، مبدأ ىف الضبط االجتماعى أسوقو على 
 مسئوليٌب ا٣باصة كأٙبمل كل تبعاتو.

ن ال يعرفونو، ىو من فحوؿ الشعراء أىسلم ىف عهد أ ى بكر كا٢بطىٍيئة ٤بىن يعرفونو كمى 
الصٌديق كا٠بو جركؿ بن أكس بن مال  العىبسى، كبْب ا٢بطىيئة كا٣بىًطيئة ٦برد نقطة على 
مرؼ، ك ا٢بيطىٍيئة كاف ىىج اءن، مل يسلم من ىجائو أمد، فقد ىجا أىلو كىجا أمو كعندما 

، فرأل نفسو على مقيقتها، فهجا نفسو خلت جعبتو من خىصم يهجوه نظر ىف ا٤برآة
 قائبلن:

ا ًبشىرٌو         فما أدًرل ٤بىن أنا قائلوٍ   أبت شفتالى اليوـى إال تكل من
 أرىل ىلى اليوـى كجهان قب حى هللاي شكلىو        فقيبًٌحى ًمن كجوو كقيبًٌحى ماًمليوٍ 

لصع  تقوٲبو؛ سلوؾ ا٢بطىيئة ىف استعماؿ موىبتو يدؿ على ا٫براؼ نفسى من ا
فالرجل يريد أف يكوف موضع اىتماـ اآلخرين كىف قل  بلرة األمداث كلو ٗبصيبة 
يقذؼ فيها بشىٌره كأذاه على اآلخرين، ىذا السلوؾ ىنا ييدرج ىف باب ا٤برض النفسى 
أكثر منو ىف باب األدب، ككثّبكف ىم أكلئ  الذين ٰبملوف نفسية ا٢بيطىٍيئة، كإف غطوىا 

 موديل"، كرابطة عينق من نوع أنيق!ببىذلةو آخر "
كالواقعة األخّبة الٌب ٙبظى بتيطية إعبلمية كبّبة لعضو ٦بلس الشع  الذل أساء 
لرمزين، ٮبا: الشيخ ٧بمد مساف، كا٤بشّب طنطاكل، إذا أيضيفت ٤بواقف أخرل 
ك٩بارسات شبيهة قاـ اها بعض الشباب تعكس أزمتْب خطّبتْب، إمداٮبا أزمة أخبلقية 

 خرل أزمة ًقيىمية.كاأل
األكىل تشّب إىل تفكي  منظومة األخبلؽ ىف األسرة ا٤بصرية، ككيف أث ر االستبداد 
سلبنا، كساعد على تفكي  تل  ا٤بنظومة، فقد كاف البيت ا٤بصرل ٗبلختلف مستوياتو 
االجتماعية ٙبكمو قيم أخبلقية، تقف بكل أعضاء األسرة فيو عند مدكد األدب كال 

                                                 
 ـَُِِ - َِ - ِّ"،  يـو ا٤بصريوفصحيفة ")*( نيشر يف 
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كعيلو الصوت على الكبّب، كإذا مدث ذل  كلو كاف مع أخ شقيق فهو  تعرؼ التجاكز،
 يشكل شذكذنا كنشازنا يػيٍثبت قاعدة األدب العامة ا٤بتعارؼ عليها كال ينفيها.

كللكبّب ىف العائلة ا٤بصرية مكانتيو كلو كاف مسيئنا، كالعيرؼ العاـ ماكم ىف تل  
يتجاكزىا، كا٤بتجاكز ىف مق الكبّب القضية، كينظر بعيوف االستهجاف كاللـو لكل مىن 

 يطلقوف عليو لق  "عاؽ".
أما األزمة األخرل فهى تتصل ٗبجموعة القيم الٌب تػىنىح ٍت ىف ٦بتمعاتنا على مدار 

ا ًقيمه أخرل ىف عصر الرئيس ا٤بلخلوع. َّ  سنة كسادت مكاهنى
و  بالتأكيد ا٤بشّب طنطاكل ليس معصومنا، ككذل  اجمللس العسكرل قد كج و ل
كثّبكف كثّبنا من االنتقادات البلذعة، كمنهم كات  ىذه السطور، غّب أف النقد ال يعُب 
التجاكز كال السلخرية كال النيل من رمز الدكلة، كال سقوط مهابة ا١بيش الذل نيكن  لو 

 ٝبيعنا كل التقدير كا٢ب .
ت تتضمن منظومة القيم اإلٯبابية الٌب تػىنىح ٍت كمل ٧بلها قيم أخرل سلبية، كان

اإليثار كاحملبة كالرٞبة كاأليخو ة كالشعور باآلخرين كامَباـ األكرب سن ا، كإجبلؿ أىل 
العلم كرعاية الضعفاء كالعطف على الفقراء كذكل ا٢باجات، كغّب ذل  من القيم الٌب 
تنفع الناس كترٌقق الوجداف العاـ كتستبقى ىف البشر إنسانيتهم، مهما كاف طيياف ا٢بياة 

دية، بينما مل ت ٧بل ها األىثػىرىة كاألنانية كعشق الذات كجنوف العظمة كشهوة الظهور ا٤با
 كالشهرة.

كعندما ٚبلو سامات ا٢بياة من القيم اإلٯبابية ينقل  كل شىء رأسنا على عق ، 
كيتحوؿ الشأف العاـ ىنا إىل كىؤل مباح ييي  فيو أىل االختصاص، بينما يتحدث 

 القضايا كأكثرىا تشابكنا كتداخبلن كإف مل يدًر شيئنا.الر كيًٍبضة ىف أعقد 
عشق الظهور كشهوة التصد ر كالرغبة ا١با٧بة ىف أف يكوف اإلنساف ٙبت الضوء 
دائمنا، كىف بلرة الشعور بشكل مستمر، كموضع مديث العامة كا٣باصة تتحوؿ إىل 

ا٤برض فيجعل مرض عند أغل  الناس ما مل تتدارٍكهم رٞبة هللا، كقد يستفحل ىذا 
صامبو ٦بازفنا ىف سبيل الشهرة بكل شىء، فهو يريد أف يكوف ىف بلرة االىتماـ كلو 

 ٗبصيبة!، كقد يتحوؿ عاشق الظهور كالشهرة إىل ميطىٍيئىة ىجاء من نوع جديد.
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كإذا كنتي قد طالبت كما طال  غّبل بضركرة إعادة ىيكلة اإلعبلـ؛ فؤلنو ٲبارس 
كالليط كإثارة الفًب، كيعمل بفوضى متعمدة ناشئة بسب  غياب دكره ىف استمرار الثرثرة 

ا٤بنظومة االجتماعية الٌب ييفَبض فيها ضبط ا٤بسار العاـ، كامَباـ العقل كالًكياف 
اإلنساٌل كٞباية الفكر من توٌغل رأس ا٤باؿ كسيطرتو على أقبلـ الكيتاب كتوجيهو ٥بم، 

السقف االجتماعى الذل ٰبدد بوضوح مق  باإلضافة إىل غياب اإلطار القانوٌل العاـ أك
ا عن اإلسفاؼ كالسباب كالشتم، كٰبميو من  الكات  كا٤بواطن ىف التعبّب عن رأيو بعيدن
جور أصحاب النفوذ كالسلطاف الذين ٲبًلكوف ا٤باؿ كالقوة، كال ٲبلكوف معهما الضمّب 

 كا٣بلق.
سامات الثقافية كىذه إمدل سىوءات رأس ا٤باؿ غّب الشريف، مْب يتمدد ىف ا٤ب

كالفكرية مستعيننا بزكاجو مع السلطة كنفوذه ىف السيطرة على ا٤بلسسات اإلعبلمية 
 كصياغة الرأل العاـ.

يبلمظ ىف ا٤بشهد العاـ أف أصحاب ا٣بربة ا٤بتواضعة ىم األعلى صوتنا كاألكثر 
ضجيجنا، كأف مجم اليركر ا١بامح لدل بعضهم ال يعكس مجم عطائهم الوطُب، كما 

 و ينفى عن صامبو صفة الثائر من أجل شعبو.أن
سن ا كرٗبا األعظم قدرنا كمكانة بكثّب من  بعضهم أيضنا يتعامل مع األكرب

االستلخفاؼ كاالستهتار، كدال٥بم ٗبوضوع الثورة كلق  "ثائر" دالؿ ا٤بن اف الذل يػيٍتًبعي 
كالتييّب، بينما كاف  صدقاتو با٤بٌن كاألذل، كيبلمق اآلخرين ككأنو ىو كمده صانع الثورة

 الشع  ا٤بصرل كل و ييلق عليو بابو، كال يشارؾ ىف األمداث.
تصرفات بعض مىن يطلقوف على أنفسهم لق  "ثائر" ٙبيًٍدثي ما أ٠بيو "االستفزاز  

الثقاىف" كالتحرش الوطُب، كتساىم ىف رفع ضيط دـ ا٤بشاىد كتسب  لو شيئنا من 
ىف متابعة ا٤بشهد السلخيف الذل يعزلنا عن قيم القرؼ االجتماعى، ٘بعلو يزىد مٌب 

 ديننا كأخبلقنا كمصريْب.
مواقف ىلالء باإلضافة إىل موقف النائ  احملَـب الذل سىٌ  ا٤بشّب، نتفق معو أك 
٬بتلف، كتناكؿ الشيخ ٧بمد مساف ٗبا ال يليق، جعلت ذاكرتى تستدعى مرة أخرل 

قاؿ: "٤با جاءت الدٲبوقراطية أساء بعض مقولة األدي  الكبّب عباس ٧بمود العٌقاد مْب 
الناس فىهمها، كما أساءكا فهم النزاع بْب العلم كالدين، فظنوا أف مرية الصيّب ٘بعلو ىف 
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صف الكبّب، كأف ا٤بساكاة القانونية تليى الفوارؽ الطبيعية، كأف الثورة على كل مستبد 
تلخفاؼ كالزًٌراية، كأكش  معناىا الثورة على كل عظيم، مٌب فشىت ىف الناس بدعة االس

التوقّب ٤بىن يستحق التوقّب أف ييعاب، كمن مثى كاف العظماء ىف ماجة إىل ما يسمى برد 
 االعتبار ىف لية القانوف".

بالتأكيد ٫بن ٝبيعنا نتفق على أف الصٍدع بكلمة ا٢بق ٲبثل فعبلن إٯبابي ا، يرٌقى ا٢بياة 
نو اجملتمع كالناس، كىذا ىو معُب ا٢بديث كٰبمى ا٢بقوؽ كمن مثى يستفيد بو كيستفيد م

الشريف: "إذا خىًشيىٍت أمٌب أف تقوؿ للظامل: يا ظامل، فقد تػيويدًٌعى منها"، فنصرة ا٢بق ىنا 
موقف ال يقبل التمييع كال ا٢بياد البارد، لكن ىذا شىء، كس  الناس كاهتامهم ببل 

 طىٍيئىةى.دليل شىء آخر، كمن مثى ٫بن نصنع ا٣بىًطيئةى مْب نصنع ا٢بي 
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 )*(ِٓ دسوط اٌؼّبٌمخ 
"، كقعت عيُب على ا٤بصريوفعند قراءة عدد الثبلثاء ا٤باضى من جريدتى ا٤بفضلة "

مقاؿ ألخى الكات  النابو الدكتور ٧بمد العر ى عن الشيخ الداعية العابد الزاىد العبلمة 
 الدنيا ضوءنا الشيخ ٧بمد اليزاىل، يذكر الناس بقيمتو كقامتو كعقلو الكبّب الذل مؤل

 كمؤل قلوب مئات اآلالؼ من ا٤بثقفْب مرارة كٞباسنا. 
كات  ا٤بقاؿ مل أشرؼ بلقائو إال عرب أريج كلماتو الٌب ال تصدر إال عن عقل صاؼ 
كقل  طاىر،  كقلم شريف يعرؼ كيف ٱبتار موضوعو ليقدـ لقرائو علمنا من أعبلـ 

 األصالة كالفكر الرصْب ىف القرف العشرين. 
قاؿ أنعش ذاكرتى كأغراٌل بالكتابة عن بعض مواقف الشيخ الٌب ال يعلمها كثّب ا٤ب

من الناس، لذا أستأذف القارئ أف أضيف باقة أخرل من زىور الفكر على قرب الرامل 
العظيم، تهذكًٌري الناس بفضيلة العدؿ كإنصاؼ اليّب كلو كانوا خصومنا. ككثّب من الرجاؿ 

امهم إال بعد أف ييادركنا إىل الطرؼ اآلخر من شاطئ ال نعرؼ قيمتهم كقامتهم كمق
 ا٢بياة، كمن ىلالء، العبلمة الشيخ ٧بمد اليزاىل، رٞبة هللا عليو.
ىف ا٤برملة ا١بامعية كنت أراه مدرسة كمده، ككانت كلماتو تستهويُب بشدة، كمواقفو 

يذى  إىل تعلمُب الكثّب، كلذا كنت أستعيض عن الدراسة ٗبرافقتو ىف ا٤بكت ، ككاف 
عملو ىف السابعة صبامان، كيقـو بتوصيلو كلده األكرب ا٤بهندس ضياء، كىف مكتبو بالدكر 
األكؿ ىف كزارة األكقاؼ، ميث كاف مديرنا عامنا للدعوة ينتظره يومينا شيخ كبّب من مفظة 
القرآف الكرَل، ٯبلس على الكرسى ا٤بلخصص للشيخ اليزاىل، بينما ٱبلع الشيخ اليزاىل 

كعمامتو كيدكر ىف اليرفة ليتلو جزءنا من القرآف على مسامع ذل  الشيخ ا٤بسن.. جبتو 
يتكرر ىذا األمر كل يـو من السابعة مٌب الثامنة، مث ينصرؼ الرجل، كيبدأ الشيخ ىف 

 ٩بارسة عملو.
كاف الشيخ يٍلثًر العودة إىل بيتو مشينا على األقداـ، رغم بعد ا٤بسافة من مبُب 

اللوؽ إىل بيتو ىف شارع قمبيز ٕبى الدقى، رملة عودتو ا٤بعتادة كنت أراىا الوزارة ىف باب 
 مينمنا أٙبدث فيها مع الرجل دكف أف يكوف ىل شري  يشيلو عُب.

                                                 
 ـَُِِ/ ّ/ ُٓ(، يـو  ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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مل أكن احمل  الوميد للشيخ العظيم من طبلب جامعة األزىر الشريف، فقد كنا 
هم كمواقعهم، كل ما شلة من الشباب ليست لنا خربة ٗبعرفة الرجاؿ كال دراية ٗبواقف

نعرفو أف ىذا الشيخ اليزاىل عامل جليل نتعلم منو كمن مواقفو كآرائو أكثر ٩با نستفيده 
من مضور الدراسة ىف ا١بامعة، ككانت عواطفنا كعقولنا تنحاز إليو بشدة، كأمياننا 

 تتعص  لو. 
للثقافة  ا٤بفكر ا٤بعركؼ الدكتور ٧بمد البهى، كقبل أف يتوىل الوزارة، كاف مديرنا

باألزىر الشريف ىف عهد عبد الناصر، كقد مدث خبلؼ بينو كبْب الشيخ اليزاىل، 
أصدر على أثره قرار ٗبنع الشيخ اليزاىل من خطبة ا١بمعة كاعتبلء ا٤بنابر، مث تيّب ا٢باؿ 
كخرج البهى من الوزارة، كعاد الشيخ اليزاىل مرة أخرل للمنابر الٌب افتقدتو كاشتاقت 

 البداية من مسجد عمرك بن العاص. إليو، ككانت
أذكر مرة ك٫بن ىف مكت  الشيخ، أننا تطرقنا ٤بوقف الدكتور البهى من شيلخنا 
ككيف جرؤ على منعو من ا٣بطابة، ساعتها كاف الشيخ ىف مكت  الوزير بالدكر العلول، 

دخل كأثناء ا٢بوار تطرؽ أمدنا بلفظ جارح للدكتور البهى، كإذا بالشيخ اليزاىل يعود كي
علينا كقد التقطت أذناه ذل  اللفظ النا ى الذل تفوه بو زميلنا، فسألنا الشيخ: عمن 

 تتحدثوف يا أكالد؟ 
عن ذل  الفيلسوؼ ا٤بسمى بالبهى، فرد الشيخ  -باستهتار-فأجاب زميلنا 

بانفعاؿ كغض ، قائبلن: أيها ا٢بمقى، ىل أنتم أبناء األزىر مقنا؟ ما لكم كعظماء 
ٚبوضوف ىف قضية ال تعرفوف أبعادىا؟ الرجل الذل تتناكلونو بسلخرية  الناس؟ ك٤باذا

كاستهتار ىو الدكتور البهى من عظماء الناس، كىو عامل جليل، كمن أعظم العقليات 
العلمية ىف العصر ا٢بديث، كىو علم ىف عامل الثقافة كا٤بعرفة كملء السمع كالبصر، 

تتعلموا كتستفيدكا من كتاباتو، كاختفت ككاف األكىل كاألجدر بكم أف تقرأكا لو كأف 
ابتسامة الشيخ الٌب كنا نراىا ػ كهللا ػ كأهنا ابتسامة القمر، كتيّب ا٤بزاج العاـ، أما صامبنا 
قائل الكلمة فكاف يتمتع ببسطة كبّبة ىف ا١بسم، كلكنو ٙبوؿ أماـ غض  الشيخ إىل 

شيخ بدأت مبل٧بو فأر يبحث لنفسو ٙبت األرض عن جحر ٱبتبئ فيو، كمن خلف ال
كقسماتو كاإلشارات الٌب تصدر منو بيديو كرموشو ككأهنا تتوسل إىل  أف أغّب ا٤بوضوع 
مٌب ال يستمر غض  الشيخ، كمن خبلؿ خربتى البسيطة بالشيخ اليزاىل أعلم أنو 
عندما يقوؿ ذل  عن رجل فهذا يعُب أف الرجل من طراز فريد، كالتقٍطتي إشارة التوسل 
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الزميل ألبدأ ىف تييّب ا٤بوضوع كإنقاذ الزميل ا٤بسىء، فسألت الشيخ الصادرة من 
بسرعة، ككأنُب مصلت على كنز: "ماذا نقرأ لو يا موالنا..؟" فذكر لنا ٦بموعة من 
 العناكين، ىف مقدمتها كتاب الدكتور البهى"اجملتمع اإلسبلمى كصلتو باالستعمار الير ى". 

اءلنا ىف مّبة، أكل ىذا اليض  من أجل  لكن الدىشة مل تذى  عن كجوىنا، كتس
كلمة قا٥با طال  ٧ب  لشيلخو ىف شلخص ىو خصم لذل  الشيخ كقد أساء إليو كمنع 

 علمو عن الناس؟ 
دٍرس الشيخ لنا كاف مازمنا كمادنا، كبدا عليو اليض ، كا٤بثّب ىف القصة أف خصومة 

ا عن األضواء، كمع فكرية كبّبة بْب الرجلْب ىف ا٤باضى، كأف الدكتور البهى كاف  بعيدن
ذل  كاف ىذا ىو رد فعل الشيخ عندما ذكر د.البهى بسوء على لساف أمد تبلمذة 

 اليزاىل. 
ىف تصورل ا٤بتواضع أف موقف الشيخ ا١بليل مل يكن ٦برد رد لييبة عامل على لساف 

ع اآلخر كلو كاف ، مبعض الطبلب الصيار، كإ٭با كاف إرساءن ٤بنهج أخبلقى يقرر العدؿ
خصمنا، كيرد عن أىل الكفاءة، تطاكؿ كنزؽ كاستهتار شباب يقبلوف على مياهتم كىم 
يفتقدكف ا٣بربة االجتماعية بأقدار الرجاؿ، كىف نفس الوقت يصوف ٞبى العلماء األجبلء 
مهما كاف اختبلفهم معنا أك مواقفهم منا، فما ٯبوز لؤلتباع مهما كانت مكانتهم من 

 ناكلوا خصـو شيوخهم بألسنة مداد.شيلخهم أك قراهم منو أف يت
ا٤بنهج ذاتو يرسى ىف نفوس األتباع ميزاف ا٢بق ىف التعامل مع األكرب كىو ميزاف 
ٯبعل ا٢بق فوؽ القوة، كالعدؿ فوؽ ا٣بصومة، كااللتزاـ األخبلقى فوؽ ا٤بزاج 

 الشلخصى، فبل ٰبيف مع ا٥بول كال ٯبور مع الشنآف. 
ؼ الكبار ال يبيح للصيار أف يتطاكلوا أك من دركس ا٤بوقف أيضنا، أف اختبل 

يتجاكزكا، كٯب  أف تكوف مواقفهم صدل خلقى رفيع يعكس أخبلؽ شيوخهم 
كعدالتهم كأثرىم ىف الَببية كالذكؽ كضبط السلوؾ، كعلى األتباع أف يعرفوا مكاهنم كال 

ا٤بنهج  يتجاكزكنو، كعبلقتهم بالشيخ ال ٚبوؿ ٥بم الطعن ىف اآلخرين ا٤بلختلفْب معنا ىف
الفكرل أك ا٤بشرب، كىذا ما أراد العامل ا١بليل اليزاىل أف يلقنو لطبلبو ا٤بقربْب إليو، كأف 
يعلمهم أف خبلؼ الرأل ال ينتقص من قدر أىل العلم، كأف الصيّب ال ٲبكن أف يرتفع 
 إىل مكانة الكبّب أك مكانو ٗبجرد الس  أك الشتم، كأف ا٤بلمن ليس سبابنا كال فامشنا.
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ركس ىف مياة العمالقة كثّبة كثرية كسارة ىف مشاىدىا، كىى تر ى بالقدكة قبل الد
 الكلمة كبالفعل كالسلوؾ قبل التنظّب كتشقيق القوؿ. 

تذكرت كأنا أستحضر تل  الذكريات أف شابا صيّبا كاف عضوا يف ٦بلس الشع   
اف مْب نصنع ٙبدث عن ا٤بشّب طنطاكل ٕبديث ال يليق كأنُب كتبت ا٤بقاؿ السابق بعنو 

ا٢بطيئة فنحن نصنع ا٣بطيئة تعليقا على ذل   مث تذكرت خبلفنا آخر كقع بْب شيلخْب 
جليلْب منذ عدة شهور لكل منهما أتباعو كمريدكه، كىف الػ"يوتيوب"، رأيت ما يندل لو 
ا١ببْب تابع لوامد من ىلالء ال يَبؾ مفرده من مفردات البذاءة ىف اللية الساقطة إال 

ذل  العامل ا١بليل انتقاصنا منو كانتصارنا لشيلخو، كمزنت كثّبنا كعلمت كيصف اها 
ساعتها أف سوء ا٣بلق ٰبـر أصحابو من ٜبرة العلم، كٰبو٥بم إىل ٦برد قرص مدمج ٰبول 
داخلو ما ال يعيو كال ينتفع منو، فهل يعى ذل  بعض من يصدعوف رءك سنا كل يـو 

، كبأهنم الطائفة الناجية، كىل يردعهم شيوخهم  ٕبديث فارغ عن التزامهم الديُب ا٤بزعـو
 عن السقوط ىف عرض اآلخرين؟
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 )*( أَ ادلصشَني.. وأَ سَىب
ا٥بمـو ٝبع ىم، كاليمـو ٝبع غم، كقاكم هللا شر االثنْب معنا، كمع انتشار االثنْب، 
امة باإلضافة إىل الثالث كىو عمـو اإلمباط بْب ٝباىّب أـ ا٤بصريْب ٰبتاج ا٤برء إىل اسَب 

ليستعيد فيها نفسو كيرت  أكراقو ا٤ببعثرة، كٯبمع فيها شتات ذاكرتو، الٌب تشرذمت بْب 
عزة أـ ا٤بصريْب ككربيائها، كبْب صلف أمريكا كغركرىا كاخَباقها لعمق كياف سيادتنا. 
منذ بداية موقعة بُب جحش الٌب تسمى ٗبوقعة ا١بمل زكرنا كاهتاننا، ميث كاف ا١بمل فيها 

ار كأبنائو ا١بحوش الذين تآمركا كخططوا كدبركا، كاستعملوا ا١بماؿ كا٣بيوؿ ضحية ا٢بم
كالبياؿ، كمركرنا بأمداث ماسبّبك، مث ٧بمد ٧بمود، ك٦بلس الوزراء، كمذٕبة بورسعيد، 
كانتهاء بفضيحة هتري  ا٤بتهمْب ىف قضية التمويل ا٣بارجى، منذ تل  اللحظة التارٱبية 

زل يزداد كل يـو قلق أبناء أـ ا٤بصريْب على بلدىم كثورهتم العابثة كمٌب آخر تل  ا٤بلخا
كدماء شهدائهم، كبْب ما يراه أبناء أـ ا٤بصريْب من عبث ىف الداخل كتربص ىف ا٣بارج 

 يعيش ا٤بصرل ملرقنا ىف ليلو متوترنا ىف هناره.
على مدل عاـ كامل كأعصاب أبناء أـ ا٤بصريْب مشدكدة بْب زخم الثورة كا٣بوؼ 

، بعض أبناء أـ ا٤بصريْب كىم القلة ا٤بنتفعة من فلوؿ النظاـ السابق ٱبافوف منها عليها
 أيضنا.

على مدل عاـ كامل كا٤بشاعر ٚبتلط فيها العزة برجفة ا٣بوؼ، كالفرمة برعشة 
القلق، كالتطلع إىل ا٤بستقبل بوعكة ا٢باضر كعثراتو ا٤بتعددة.٘بمع على ا٤برء كل عوامل 

٤بصريْب، كقد أضحت ذليلة بعدما أكٮبت أكالدىا بأهنا عزيزة، اإلمباط مْب يرل أـ ا
ا لن تفرط ىف كرامتها، كلن تسمح ألمد باخَباؽ سيادهتا، ككانت  كأهنا مرة، كأهنا أبدن

كبْب أـ ا٤بصريْب كأـ ريكا  تضرب ا٤بثل ألكالدىا دائما بأف ا٢برة ٘بوع كال تأكل بثدييها.
مضح  كبعضها ٨بز. بعضها ٚبتلط فيو مكايات كركايات، بعضها ململ كبعضها 

السياسة بالكرامة، كالدٲبقراطية بالتجسس، كاالقتصاد باالستيبلؿ كاالستهباؿ 
 كا٤بعونات بالفًب ما ظهر منها كما بطن.

أـ ريكا خبيثة لكنها غنية كقوية، هتتم بأبنائها كٚبتار بدقة من يتوىل ا٤بسئوليات 
ها ٱبضع للمراقبة كاحملاسبة، كال أمد من أبنائها فوؽ ا٢بساسة ىف ديارىا، ككبّب العائلة في

 القانوف مهما كاف موقعو.
                                                 

 ـَُِِ - َّ - َٖ(، يـو ا٤بصريوفة )صحيف)*( نيشر يف 
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أما الست أـ ا٤بصريْب فهى أيضا غنية، لكنها ٦بهدة صحي ا كاقتصادي ا؛ ألهنا منهوبة 
كمسركقة، تتميز بطيبة القل  كتسرؼ كثّبنا ىف تدليل أبنائها، كتتياضى عن أخطائهم 

ر من أبنائها كبّبا للعائلة، كتستشّب أـ ريكا بالطبع، كتأخذ كجرائمهم ىف مقها، كٚبتا
رضاىا باعتبارٮبا صديقتْب، كاألخّبة تشّب عليها عادة بأف ٚبتار أكثرىم إعجابنا بأـ ريكا 
كارتباطا بتوجيهاهتا كتقديرنا لدكرىا، كغالبا ما يكوف ىذا ا٤بلختار ىو أكثر أبناء أـ 

ا كهنابا ٣بّباهتا، يفضل عصابتو على إخوانو، كيقدـ ا٤بصريْب عقوقا ٥با كنكرانا لفضله
زمبلءه من اللصوص على بقية الشرفاء من أسرتو، كىكذا ىو ا٢باؿ ىف أـ ا٤بصريْب 

 كتل  مصيبتها ىف ذريتها كأمفادىا.
كجع أـ ا٤بصريْب من أـ ريكا ململ، فاألخّبة تدعى صداقة األكىل، كاألكىل تصدؽ 

لكبلـ ا٤بعسوؿ عن أٮبية أـ ا٤بصريْب ضمن العائلة اإلقليمية ىذا االدعاء كينطلى عليها ا
كالكونية، بينما الثانية ال تعرؼ إال مصا٢بها فقط، كتستعمل كل كسائل ا٣بداع مع كل 
أصدقائها ككلهم ضحاياىا، كال ٚبلص ألل صديق أك صديقة باستثناء عشيق كامد، 

ىف أخص أسرارىا، كالتدخل ىف ىذا العشيق ال يعيش إال اها، كمع ذل  لو مق الدخوؿ 
أخص خصائصها، كمياتو ال تستمر إال ٗبددىا، كمع ذل  لو مق االطبلع مٌب على 
عوراهتا كهتديد أكرب أبنائها إذا ىم ٗبلخالفة أك رك  رأسو عنادنا لرغبتو، كىو كمده الذل 

صرت ىف يستعملها لصا٢بو كٰبرضها على ٨بالفيو كيدفعها ٤بعاقبتو كتأديبو كيوٖبها إذا ق
 خدمتو كيركلها ٕبذائو أميانا إذا غض  منها أك غض  عليها.

عجيبة تل  العبلقة الٌب تربط بْب أـ ريكا كأصدقائها، فكلهم يرٛبوف ىف أمضاهنا، 
كيأٛبركف بأمرىا بينما ىى ال تسمع إال لعشيق كامد، كال ترٛبى بكل إمكانياهتا إال ٙبت 

 قدمى ذل  العشيق احملظوظ.
ـ ا٤بصريْب معج  جدا بالست أـ ريكا كأبنائها كنظامها ىف بيتها، بعض أبناء أ

كيرل فيها النموذج كا٤بثاؿ، بينما يرل أمو ضعيفة قد ىد ىا الزمن، كىزيلة قد ذىبت 
قوهتا كذى  رٰبها، كجاىلة متلخلفة ال سبيل لنهضتها إال إذا التحقت برك  الست أـ 

أف تعمل خادمة ٥با كألكالدىا مٌب كلو   ريكا كتعلمت منها كأخذت عنها، كلو أدل ذل 
كانت ا٣بدمة مباشرة كغّب مباشرة.ا٣بدمة ا٤بباشرة كتكوف بالعمل الصريح ىف بيت أـ 
ريكا، كا٣بدمة غّب ا٤بباشرة أف تظل ىف بيت  كبْب أىل  من أبناء أـ ا٤بصريْب كتعمل 

بالتأكيد أجرة  ٢بسااها، أل أف ا٣بدمة نوعاف، خدمة ىف مناز٥بم، كخدمة من منازلكم.
ا٣بدمتْب ٚبتلف ككل على قدر ٦بهوده سواء ىف مناز٥با أك من مناز٥بم، كالست أـ ريكا 
تقدر جهود من ٱبدموىا، فهى غنية كاألشياء عندىا معدف كليس لديها أزمة موارد، 
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فأبناؤىا ال ٯبرؤكف على سرقتها كما يفعل أبناء أـ ا٤بصريْب، كمن مث فبل مشكلة ىف 
 ا٤باؿ، فا٤باؿ كثّب كٲبكن بو أف تشَبل الست أـ ريكا كل شىء.. كل مسألة توفّب

 شىء.. مٌب األفكار كاألقبلـ كا٤بواقع كا٤بنظمات كا٤بلسسات كالضمائر أيضنا.
الست أـ ريكا ٥با خربة طويلة بالسوؽ العا٤بية لعمالة البشر، كٲبكنها أف ٘بند 

بيوت على قد ما٥با مثل بيت ٣بدمتها عماال من كل مكاف، كٖباصة إذا كانوا من 
الست أـ ا٤بصريْب، كىى تعرؼ كيف تيريهم، ككيف تربطهم ٗبصا٢بها، كتوٮبهم أيضنا 
أهنا تعرؼ كيف ٙبميهم من غدر الزمن كبطش األخوة كغض  األـ عليهم، كلذل  
ا أهنم ىف ٞبايتها، كأف نفوذىا ٲبتد ليحمى عقوقهم كخيانتهم مٌب من  تطمئنهم دائمن

كغضبها عليهم. طبيعى ليست الست أـ ا٤بصريْب فقط ىى الضحية ألـ  عقاب األـ
ريكا كأبنائها، فهناؾ أمهات كثّبات يقعن أيضنا ضحية أمابيل الست أـ ريكا. منهم 

الست أـ  الست أـ ا٣بليج، كأـ خلفاف،  كأـ دجلة كالفرات، كأـ زين كأمهات كثّبات.
من طبعها كطبيعتها أهنا  تتلخلى ىف ريكا  ال تفرؽ عادة بْب خدامها كأصدقائها، ك 

اللحظة ا٢برجة عن خدامها كأصدقائها معا، كتَبكهم أللسنة ا١بحيم الشعبية تشول 
جلودىم، أما مٍن مالفو ا٢بظ منهم كسبق لو الفرار ك٪با بعنقو من مبل ا٤بشنقة 

ضل كإذا كانت قلة قليلة من أبناء أـ ا٤بصريْب تف فسيدخل ضمن العشرة ا٤ببشرين ٔبدة.
أف تعمل خادمة من مناز٥بم، فإف أكثر أبنائها يفضلوف أف ٲبوتوا جوعا من أف يستلخدموا 
عند أـ ريكا ىف مناز٥با أك من مناز٥بم، لكن ا٢بدث الفضيحة ا٤بتصل بالتمويل األجنىب 
كهتري  ا٤بتهمْب فيو كاف ٗبثابة إعبلف عا٤بى عن استلخداـ كل ا٤بصريْب للست أـ ريكا 

 من مناز٥بم.
عبلف الفضيحة مت قطعا بواسطة قلة من أبناء أـ ا٤بصريْب، لكنو بالقطع مل يتم اإل

بتفويض من أـ ا٤بصريْب كأبنائها، كمل يستشر فيو أمد من كل أبناء أـ ا٤بصريْب؟ فمن ىو 
يا ترل ذل  الذل فعل تل  الفضيحة نيابة عن أـ ا٤بصريْب كأبنائها...؟ ككيف ٘برأ أف 

ـى دكف تفويض على تل  الفضيحة. يفتػئت على إرادة كل ا  ٤بصريْب، كأف يػيٍقًد
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 إٌبفزح احلبدَخ ػششح
 ٍومتضَك اٌشمُ اٌىعٕ ..أزخبثبد اٌشئبعخ

الشرائح الٌب ثارت كفجرت ىف الشع  ا٤بصرل الكامن ا٢بضارل  
كاألخبلقى خبا  كىجها، كغاب صوهتا كتفتت قواىا، كٙبولت إىل 

كل منها أنو يقف على أرضية ثابتة كشعبية   أيديولوجيات كأمزاب متنافرة، ظن
كمشد ٝباىّبل ٲبكنو مده من االمتداد كالسيطرة على األرض، كبْب ىذه 
األيديولوجيات كاألمزاب غاب الرمم الوطُب كتقطعت أكصالو فانكشف 
سقف الثورة، كأضحت قواىا ىف العراء بفعل أبنائها الربرة، األمر الذل أغرل 

تها ا٤بفاجئة للقضاء على الثورة أك على األقل تشتيت قول اليدر بتوجيو ضرب
 قواىا كٛبزيق ٢بيمتها.

كاف   -كبيض النظر عن ٙبليلو كمجمو كنصي  كل فصيل منو-ا٣بطأ ىنا 
قا٠بنا مشَبكنا بْب كل التيارات الوطنية، بينما ا٢بنكة كخربة ا٣ببث الطويلة 

يضنا قا٠بنا مشَبكنا بْب كل كا٤بَباكمة ىف إدارة عمليات التزييف كالتزكير كانت أ
 الفصائل ا٣بائفة من الثورة.
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     )*( يف ػشط اٌىعٓ ٍػضف مجبػ
يـو األمد ا٤باضى ٝبعتنا يف العاصمة األسَبالية "كانربا" مائدة السفّب ا٤بصرل 
األستاذ عمر متوىل، اللقاء غمرنا فيو كـر الرجل كعقيلتو، كاهرتنا بشاشتو كأدبو كتواضعو 

ؽ توصيفو لؤلمور، كصرامتو غّب العادية يف الوسط الدبلوماسى يف التعبّب ا١بم، كصد
 عن الرأل، األمر الذل ٯبعل قدرتو فائقة يف جذب قلب  إليو. 

ا١بلسة كاف ٥با طعم خاص ميث ضمت ٦بموعة ٨بتارة بعناية من ا٤بثقفْب  
لف الكواليس، الدبلوماسيْب كالسياسيْب من ذكل الكفاءة كا٣بربة كالدراية ٗبا يدكر خ

كقد كاف للحديث بيننا عن الربيع العريب كآثاره كتوابعو النصي  األكرب من الوقت،   
كما تناكؿ ا٢بديث أيضا شلخصيات ا٤برشحْب للرئاسة يف مصر، كمزايا كل منهم،  كمن 

 .ىو صام  ا٢بظ ا٤بوفور يف ىذا السباؽ
ا٢بضور أف إعبلـ تذكرت كأنا أٙبدث، أك أتابع ػ مستفيدا ػ من مديث السادة 

النظاـ السابق كالذل كاف ٱبضع ألمن الدكلة، مل  ٲبنح فرصة ألم شريف ٧ب  لبلده أف 
يظهر، أك يأخذ فرصتو مٌب يف ٦باؿ خربتو، ككأف مصر عقمت أف تلد إال أعضاء ١بنة 
السياسات الذين يتحلقوف موؿ الوريث كمعو أٞبد عز، ككأهنم تبلميذ يف ركضة يتلقوف 

 أدب.دركسهم يف 
تذكرت أيضا مجم التسطيح كغسيل األدمية الذل تعرض لو الشع  كالذل جعل 
البعض يردد أميانا كبببلىة عجيبة "ٝباؿ أمسن من غّبه"  على األقل سرؽ كشبع 
 سرقة، لكن غّبه سيبدأ السرقة من جديد، ككأنو مكتوب علينا أال ٰبكمنا إال اللصوص.  

كشعرت بدؼء قيمتها،كٞبدت هللا كمعى كل ساعتها ٘بدد إمساسي بنعمة ا٢برية، 
ا٢باضرين أننا مل نكن ٫بلم أف نكوف يوما يف موقع االختيار ا٢بر كا٤بفاضلة بْب مرشح 

 كآخر، كأهنم ٝبيعا يطلبوف أصواتنا ك٫بن ٬بتار بتمنع كدالؿ.  
للحركؼ يف ليتنا العربية معاف يعرفها الدارسوف كيعرفها بتوسع أىل االختصاص، 

رؼ ا١بر "ًمٍن " يفيد ابتداء الياية ا٤بكانية كالزمانية، كيفيد معُب التبعيض كىو فمثبل م
اقتطاع جزء من كل، كما تفيد السببية كالتعليل، كتفيد أيضا بياف ا١بنس، أما "على" 

                                                 
 ـَُِِ - ِ - ُٔ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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فمن أشهر معانيها أهنا  تفيد االستعبلء ا٢بقيقي كاجملازم، ا٢بسى منو كا٤بعنوم،  كما  
 ليل، كتفيد االستدراؾ أيضا. تفيد السببية كالتع

كمْب نتناكؿ شأف ثورتنا ا٤بباركة فمن األصح لية أف نقوؿ مضى عاـ من الثورة، 
كليس مضى عاـ على الثورة، ألف "من"  تفيد التبعيض ككأف ما مضى يشكل بعض 

 .الثورة، كيعُب أهنا مستمرة مٌب تتحقق أىدافها
ػ عبلمة العلـو السياسية ػ الدكتور  ىذا ا٤بعُب الدقيق تنبو إليو "سيف ا٤بقاصد"

سيف الدين عبد الفتاح يف لقاء لو بربنامج تلفزيوٌل فعدؿ صيية السلاؿ ٤بقدمة الربنامج 
مْب قالت لو "مضى عاـ على الثورة" ليقوؿ ٥با مضى عاـ من الثورة، كليس مضى عاـ 

 .على الثورة
بينما مضى عاـ من الثورة مضى عاـ على الثورة ٰبمل معُب االنتهاء كالفراغ منها، 

 .يعُب أهنا الزالت مستمرة، كإف ٙبقق بعض أىدافها
بعض الفضائيات ٛبارس ضد ا٤بشاىد ما أ٠بيو ب "االستفزاز الثقايف" كالتحرش 
الوطُب  مْب تفرض عليو زبائنها  الدائمْب  ماركة "ثائر" كىو لق  يستطيع ا٢بصوؿ 

  .اف آخر كلو على سبيل الَبفيو كالفرجةعليو من ذى  إىل ميداف التحرير أك أم ميد
بعض ىلالء يتعاملوف مع األكرب سنا كرٗبا األعظم قدرا كمكانة بكثّب من اليركر 

 ا١بامح، الذل يتناىف مع تواضع خربتو، كينفى عنو صفة الثائر من أجل شعبو. 
مواقف ىلالء يف جلسة الرب٤باف الطارئة كتذكّب كمراجعة الدكتور الكتاتُب ٥بم 

 ذكرتُب ٗبقولة األدي  الكبّب عباس ٧بمود العقاد قاؿ فيها: 
"٤با جاءت الدٲبوقراطية أساء بعض الناس فهمها،  كما أساءكا فهم النزاع بْب العلم 
كالدين، فظنوا أف مرية الصيّب ٘بعلو يف صف الكبّب، كأف ا٤بساكاة القانونية تليى 

عناىا الثورة على كل عظيم، مٌب فشت الفوارؽ الطبيعيىة، كأف الثورة على كل مستبد م
يف الناس بدعة االستلخفاؼ كالزراية، كأكش  التوقّب ٤بن يستحق التوقّب أف يعاب، كمن 

 مث كاف العظماء  يف ماجة إىل ما يسمى برد االعتبار يف لية القانوف. 
تقلقُب أزمة مصر االقتصادية كالسياسية،  كلكن يقلقُب أكثر أزماهتا  األخبلقية  

القيمية، بعض الشباب يتحدثوف ككأف بينهم كبْب ليتنا ا١بميلة خصومة كجفاء، فضبل ك 
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عن خصومتهم مع التواضع كا٤بنطق كمصلحة الوطن العليا، إهنم ثائركف على كل شئ 
مٌب على الشع  نفسو، ففى ػ نظرىم ػ قد مضى عاـ على الثورة كمل يتيّب شئ،  

 .كيريدكف بضيطة على ذر أف يتيّب كل شئ
يف ا١بان  اآلخر فإف الثورة ا٤بصرية بقدر ما كشفت عن مجم ٨بزكف القيم يف 
الشلخصية ا٤بصرية، بقدر ما كشفت أيضا عن مجم ا٤بواى  كالقدرات كالكفاءات 

 العظيمة الٌب كانت مدفونة  ٙبت ضيط النظاـ كعفونة ملسساتو األمنية. 
كأف ٙبدث أىل  من الصعوبة ٗبكاف أف ٙبدث البطوف ا١بائعة عن ا٢برية،

العشوائيات عن  اهو القصور الفارىة، كمن مث ٯب  البدء بقائمة أكلويات يف مقدمتها 
 .ٙبقيق األمن يف الشارع العاـ كٙبقيق االستقرار االقتصادل يف اجملتمع كلو

كإذا كنا نستشعر ضركرة إعادة ىيكلة الداخلية فإف إعادة ىيكلة اإلعبلـ تصبح 
   .وطُب كٞبايتو من شذكذ األفكار الٌب يطرمها البعضضركرة لضبط اإليقاع ال

أثق ٛباما يف قدرة ا٤بصريْب على ٘باكز كل احملن كخركجهم من التحديات الصعبة 
بانتصارات ىائلة. التاريخ يلكد لنا ذل ، كيلكد لنا أيضا أف ا٤بصريْب يف ٦بموعهم 

ت الٌب ٚبيًٍضعي أعناؽ يفضلوف أف ٲبوتوا بردا من أف يستدفئ بعضهم  بأصناـ ا٤بعونا
الشع  إلرادة ا٤بموؿ الذل ٲبن دائما كيلوح بقطع تل  ا٤بعونات دائما، كيريد أف 
نتحوؿ إىل مواىل عنده ليصبح من مقو أف ٱبَبؽ مدكدنا السياسية كاالجتماعية، كأف 
يتدخل يف شلكننا فيطل  ألياء احملاكمات ٤بن يتعاكنوف معو كيعملوف لو جملرد أنو يعطينا 

 ؟مفنة من القمح أك مزمة من ا٤بعونات
ا٤بلخزكف القيمى عندنا ٲبكن أف يفجر عملية تنمية كاسعة ا٤بعامل بينة القسمات، 
يعرؼ أصحااها ماذا يريد الشع  ىذا العاـ،كما ىو ا٤بطلوب بعد ٟبسة أك عشرة أعواـ. 

رقمى؟؟ فهل نوجو الناس كتابا كمرشدين كبامثْب كإعبلميْب لتحقيق اقتصاد قيمى ال 
، كتعديل  التصور ؟يعتمد  قاعدة ا٢ببلؿ كا٢براـ يف الكس  كاالنفاؽ كعدالة التوزيع

السائد  للربح كا٣بسارة ٗبا يتعدل األبعاد احملدكدة لزمن ا٢بياة الدنيا،  كٰبمى مواردنا  
كلها ٗبا فيها البشرية  كيعترب تعطيلها جرٲبة، كيرل أف اإلسراؼ كاالستلخداـ غّب الرشيد 

االستهبلؾ من الكبائر ا٤بهلكة الٌب تبدد ثركة األمة كتتعدل على مقوؽ الناس أفرادا يف 
 ك٦بتمعا كأمة...؟ 
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ىل نفى ألركاح الشهداء بالتحرر من سيطرة أبناء العم ساـ كاالعتماد على 
، كإ٭با من موقع الثائر ا١برئ  الذات؟ كأف نتعامل مع اآلخرين ال من موقع ا٤بهزـك ا٤بأزـك

 اكض من أجل مصلحة شعبو،كال يفرط يف قيم دينو ككطنيتو؟الذل يف
ىل نستطيع أف ننتصر على شهوة إثبات الذات الثورية بأف نكف عن ا٢بديث 
ا٤بتشنج؟ كأف ننصرؼ إىل العطاء بتشييل ا٤بصانع كزراعة األرض كزيادة االنتاج؟ كأف 

ة كاالستعراضات الباىتة ندرؾ أهنا فرائض ٯب  اإلسراع يف أدائها بدال من الثرثرة الفارغ
 .كالتلويح الدائم بدماء الشهداء األبرار الذين ضحوا بأركامهم لتبقى مصر مرة أبية
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  )*( ٍٕصت اٌشئُظ واٌشمُ اٌىعِٕ
قرار ٝباعة اإلخواف بطرح اسم ا٤بهندس الشاطر ٤بنص  الرئيس مرؾ كل العلل 

 كأثار غض  الليرباليْب كالعلمانيْب كغّبىم. 
قاؿ السيد عمرك موسى يف برنامج مصر ا١بديدة يف سياؽ مديثو عن  منذ يومْب

ٝباعة اإلخواف ا٤بسلمْب " كلنا بتوع ربنا " كبلـ السيد عمرك موسى يسعدنا طبعا، 
كيسعد كل مسلم أف يكوف ا١بميع "بتوع ربنا" ذل  كصف يستطيع أف يدعيو كل أمد 

 مقدكر أمد أف ينفيو عمن يدعيو. كليس يف
البلفت للنظر ىو الزخم الذل ٲبارس ىذه األياـ يف دكلة إعبلـ الفلوؿ،  لكن       

كٖباصة يف الفضائيات،  ميث ٲبتد ليشكل ظاىرة ٯب  أف تناقش بعيدا عن ملثرات 
 ا٥بول السياسي مٌب ال نقع أسرل إلشكالية التحيز الٍب نعاٌل منها.
كإ٭با البد من اليوص يف يف مناقشة الظاىرة ال ٯبوز أف نكتفى بالعناكين الرئيسة، 

عمقها الستكشاؼ مكنوف ا٣بوؼ الذل يدفع النلخبة ٥بذه ا٤بواقف ا٢بادة، كىل ىو 
أـ أنو شيء آخر ٨بجل ال  ؟ا٣بوؼ من اإلسبلميْب فعبل أـ ىو ا٣بوؼ من اإلسبلـ ذاتو

 يريد البعض اإلفصاح عنو أك اإلشارة إليو مٌب ال يتسب  يف غض  شعيب.
ع آخر نرجو أف يتسع الوقت لدراستو ك٧باكلة ٙبليلو  على كل ماؿ ذل  موضو 

 كظاىرة قدٲبة تتجدد أ٠بيها "ظاىرة اإلسبلـ بْب الكارىْب لو كا٣بائفْب عليو " 
ا٢بالة النفسية الٍب عاشها بعض إخواننا العلمانيْب كالليرباليْب يف ظل النظاـ السابق 

الرأم العاـ خلقت عندىم  كسيطرهتم على اإلعبلـ كالثقافة كمصادر التوجيو كصياغة
نوعا من إدماف التحرش السياسي كالعدكاف اآلمن على التيار اإلسبلمي، فالعدكاف 
كالتجاكز كاجتياح ىذا التيار ػ دما كماال كعرضا ػ مأموف العواق  مهما كاف مجمو 
كآثاره، بل كانت ٩بارستو ضد التيار اإلسبلمي عبلمة على التزاـ الكات  بثقافة أمن 

 لة كدليل على كطنيتو ككالئو للنظاـ.الدك 
بعض األخوة من العلمانيْب كالليرباليْب استصح  بعد الثورة نفس ىذه ا٢بالة 
النفسية، كمن مث كانت ا٥بجمات الشرسة كا٢بادة كالٍب استعملت فيها كل أسلحة 

                                                 
 ـَُِِ - ْ - ٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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التلخويف كالتشويش كالتشويو مثل اإلقصاء كالتلخلف كا٢بشد كاالستقطاب، كاستعماؿ 
الدين كالدكلة الدينية، كاإلمارة اإلسبلمية، كٞبلة قندىار كالطمع يف السلطة كعقد  كرقة

الصفقات، كا١بشع كاالستحواذ كالتكويش، ككاف اختطاؼ اجملتمع ا٤بصرم كلو ىو آخر 
 األكصاؼ الٍب كصفهم اها الصحفي ٝباؿ فهمى يف برنامج مصر ا١بديدة!. 

لو مالة من الضباب يكوف فيها عادة سوء التيار اإلسبلمي تعود أف تصنع دائما مو 
النية كسوء الظن ىو ا٤بسل  السائد، كمن مث فكل تصرؼ كلو كاف طبيعيا البد أف 
ٱبضع للتحليل كالتأكيل، مٌب ٩بارسة ا٢بق ا٤بشركع تيٍستىٍكثري على ىذا التيار كيرل 
ايا البيض البييض أنو ٯب  العمل على مرماهنم من ىذا ا٢بق، كمن ىنا رفعت قض

للطعن ليس فقط يف اللجنة التأسيسية إلعداد الدستور، كإ٭با يف شرعية ٦بلس الشع  
نفسو، رغم أف االنتلخابات األخّبة قد شهد ٥با العامل كلو بالنزاىة كالشفافية، ككانت ىي 

 ا٤برة األكىل يف التاريخ ا٢بديث ٤بصر. 
كقفة للتيار  إدماف ىذا التحرش ػ إذا اتفقنا على صحة ػ"ا٤بصطلح" يستوج 

 العلماٍل كالليربايل يف ٩بارستهم للدٲبوقراطية. 
كا٤برء ٰبار يف موقف ىذه التيارات، فالَبشيح كعدـ الَبشيح مق مكفوؿ لكل 
مزب كلكل تيار سياسي،  كمٌب لكل مواطن ما دامت تنطبق عليو الشركط، كبلغ عدد 

ل ىذه الضجة، كمل من سحبوا استمارات الَبشيح أكثر من ألف شلخص، كمل نسمع مث
ٰبدث مثل ىذا ا٥بياج السياسي كاإلعبلمي ألف ىذه ىي الدٲبوقراطية، كىذا كجو من 

 كجوىها، كصناديق االنتلخاب يف النهاية ىي ا٢بكم. 
كبصرؼ النظر عن تقييم ")كاألصح تقوَل (" قرار ا١بماعة يف الدفع ٗبرشح ٥بم، إال 

كاإلضافة ا١بديدة الٍب ٯب  أف يضيفها  أف ضوابط السياسة يف األصل ٙبكمها ا٤بصاٌف،
التيار اإلسبلمي بعمومو،  كأف ٰبرص عليها كٯبعلها بصمة ثابتة لو يف اجملاؿ السياسي، 

 ىي السقف األخبلقي الذل ٯب  التحرؾ يف إطاره كال ٯبوز ا٣بركج عليو. 
عا، ا٤بتيّبات الٍب تطرأ البد أف تلخذ يف االعتبار مع رعاية الضابط األخبلقي طب

كىذه ا٤بتيّبات الطارئة رٗبا ال تتاح لنا معرفتها كلها مثلما تتاح ٤بن ىو يف ا٤بوقع، لكن 
بعضها ظاىر للعياف، فهناؾ أغلبية جاءت بإرادة شع  ماكلت كٙباكؿ قول ملثرة نزع 
صبلمياهتا، كىناؾ كزارة شبو معطلة مل يستطع ٦بلس الشع  أف يسح  الثقة منها، 



438 

 

مصر على بقائها، كالشارع ا٤بصرم يئن كينوء كاىلو ٗبشكبلت  ألف اجمللس العسكرم
األمن كطوابّب البنزين كطوابّب ا٣ببز كأزمات الياز، كرٗبا ىناؾ ما ىو أخفى كأخطر، كما 
داـ األمر كذل  فتقدير ا٤بواقف ٱبتلف من مْب آلخر، كالبد للقول الوطنية بكل 

ك٩بارسة اإلقصاء بأبيض ٘بلياتو من شرائحها أف تكف عن ظاىرة تقطيع الرمم الوطِب، 
ًقبىًل األقلية يف التعامل مع األغلبية، كما أنو ألكؿ مرة يف التاريخ ٛبارس أقلية االستبداد 

 ٘باه أغلبية جاءت إىل الرب٤باف بإرادة الشع .
االنتقاء يف ٩بارسة الدٲبوقراطية كعدـ القبوؿ بكل شركطها خلل معي  ٰبس  

اليْب كالعلمانيْب كبقية التيارات األخرل الٍب طا٤با صدعت با٣بصم من مساب الليرب 
رؤكسنا با٢بديث عن الدٲبوقراطية كمقوؽ اإلنساف، كيبدك أف ا١بماعة الليربالية 
كالعلمانية كا٤باركسيْب مل ٰبسموا أمرىم بعد يف مدلوؿ اإلنساف، كىل ينطبق الوصف 

ليس من مقو كفرد أك كجماعة أـ انو خارج التعريف لديهم؟، كمن مث ف  ؟على ا٤بسلم
 " مقو كإنساف يف ٩بارسة الدٲبوقراطية". ؟أف ٲبارس ىذا ا٢بق ا٤بشركع

الكل يتربع ٕبديث ال معُب لو عن مقوؽ األقباط، كيدخلو أميانا يف السياؽ رغم 
أف التناكؿ قد ال ٲبت لو بصلة، كالنلخ  ا٤بثقفة من األقباط يعرفوف جيدا أهنم ال ٰبظوف 

ا٢برية كال ٕبجم من ا٢بقوؽ يف أم نظاـ مثلما ٰبظوف بو كمواطنْب يف ظل ٗبسامة من 
اإلسبلـ، كما أف اإلسبلميْب بالذات قد عربكا عن ذل  كأقركا ٕبقوقهم كمواطنْب 
كرفضوا التصنيف أك التمييز على أساس ديِب أك طائفي، لكن البعض مصر على تذكّبنا 

 ٯب  على ا١بميع أف ٰبفظوىا.دائما ٕبقوؽ األقباط، ككأهنا مصة دراسية 
ا٤برء ٰبار يف تفسّب ىذه الظاىرة ا٤بتكررة، كىل يا ترل مردىا ٢بالة ىزٲبة نفسية؟ أـ 
أهنا كسيلة اصطياد لئلسبلميْب ٯب  أف تتكرر يف كل مديث إلظهارىم يف مظهر من 

 ينكر مقوؽ اآلخرين؟ 
ى الٍب تقرر من كإذا كانت صناديق االنتلخابات ىي ا٢بكم يف هناية األمر، كى

 سيفوز ٗبنص  الرئيس فلماذا ا٣بوؼ من خّبت الشاطر؟
كىل ىو خوؼ من خّبت الشاطر أـ ىو خوؼ من كعى شع  ىواه إسبلمي 
كىويتو إسبلمية كيتشبث اإلٲباف بأعماقو؟   كلذل  دأب إخواننا العلمانيوف كالليرباليوف 

 على شتمو كاهتامو دائما با١بهل كاألمية؟
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وب على اإلخواف أف يظلوا يف دائرة االهتاـ كيطالبوف بالدفاع عن يبدك أنو مكت
 أنفسهم مٌب لو جاء اهم الشع  ككانوا ىم األغلبية الرب٤بانية. 

لكن السلاؿ الذل يتطل  إجابة ىو: مٌب يكف إخواننا العلمانيوف كالليرباليوف عن 
  ؟تقطيع كٛبزيق الرمم الوطِب بيننا

كىل تعرؼ ٞبرة ا٣بجل  ؟يضعوىا يف عيوهنمكىل ىم ال ٯبدكف مصاة ملح ل
 طريقها يوما إىل تل  الوجوه..؟
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  )*( اٌىبثىط ووبًِ األوصبف
 ٌناٌر؟ 36هل ٌمكن أن تعود مصر لما كانت علٌه قبل 

البعض ينظر ٤با مدث ال على أنو ثورة، كإ٭با ىو فورة شباب ملىء با٢بماس 
 كالعاطفة، ال تلبث أف تنطفئ؟

وف ىف ا٤باضى بكل سلطانو ككجاىتو كمزاياه الٌب أعطاىا ٥بم بعض الذين يعيش
 النظاـ القدَل ال يصدقوف كال يريدكف أف يصدقوا أف مصر قامت فيها ثورة؟

الرجل نفسو الٌب جاءت كلمات التنحى على لسانو ىو، كبليها للشع  ال يصدؽ 
شح نفسو من جديد أف ثورة قامت، كأف الدنيا تيّبت، كأف نظامنا زاؿ كانتهى، كلذل  ير 

ككأف ما مضى ٦برد دكرة رئاسية أك بر٤بانية، ٩با كاف ٰبدث أثناء كجود ا٤بلخلوع كال شىء 
 قد تيّب!

البعض ينظر إىل األمور بعد عاـ كشهور أف كل شىء كما ىو، كأنو قادـ ليمارس 
 دكره القدَل كما كاف.

كخانوه باألمس فهل ٲبكن أف يسلم شع  مصر الطي  كل مقاليد أموره ٤بن باعوه 
 القري ؟

 ىل ٲبكن أف يعود ٢بكم مصر كنز اسَباتيجى آخر إلسرائيل كلكن باسم جديد؟
ىل ٲبكن أف يعود ظبلـ عصر ا٤بلخلوع بكل ما فيو من كبت كقهر كاستعبلء كإىانة 

 للمصريْب بعدما استنشقوا عبّب فجر الثورة..؟
رامتها كأضاعوا ىف ىل ٲبكن أف يعود ٢بكم مصر من هنبوا ثركهتا كأىانوا ك 

 اجملتمع الدكىل مكانتها كقامتها.؟
ىل يعود لصوص ا٤باؿ العاـ كالعصابات الٌب مكمت كظلمت كسجنت كعذبت 
كمولت ثركة أبناء مصر لللخارج ليحكموا مصر من جديد فيسرقوا ثورهتا بعدما سرقوا 

 ثركهتا؟
 ىل يقبل شع  مصر أف يسلم قيادة لفرعوف صنعو الفرعوف ا٤بلخلوع؟

                                                 
 ـَُِِ – ْ - ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ىل يعود جهاز أمن الدكلة ليمارس التعذي  كسحق البشر كيثأر من شع  مصر  
 كما كاف يفعل من قبل؟ 

فوز اإلسبلميْب استثار كاستفز القطط السماف كمعهم كل القول الكارىة لدين هللا، 
 كالٌب كانت كقطط ا٤بوائد تعيش على ماتبقى من فضبلت طعاـ السلطاف كماشيتو.

ع الذل كاف ٰبدك غّب الشرفاء لللخدمة ىف قصر الباب فوزىم أطفأ ٥بي  الطم
العاىل، كقضى على هن  التطلع الكبّب الذل كاف يدفع أصحاب ا٤بليارات ٤بضاعفة 
 أموا٥بم ا٢براـ من دماء شعبنا مٌب ٛبكنوا ىف فَبة من ملكية األرض كمن يعيشوف عليها.

هم، كىم أيضنا ىلالء يشقيهم العدؿ ألهنم تعودكا أف يأخذكا ما ليس من مق
ا لشهواهتم، كمن مث  يستثقلوف ا٢برية بأعبائها كمسئولياهتا ألهنم تعودكا أف يكونوا عبيدن

 ٯبعلوف ألنفسهم آ٥بة كأندادنا ٰببوهنم كح  هللا.
ظهور اإلسبلميْب معناه كرامة الشعوب، كىلالء تعودكا على استبامة كرامة كل 

 أمد كال كرامة ألمد إال ٥بم كمدىم.
إلسبلميْب يعُب غركب ٪بم غّب الشرفاء من العلمانيْب كالليرباليْب ظهور ا

كا٤باركسيْب، ال ألف اإلسبلميْب سيعدكف عليهم، كلكن ألف ميزاف القيم كا٤ببادئ 
كاألخبلؽ الٌب شابتو كل علل االختبلؿ كاالضطراب فَبة سيطرهتم على الصحافة 

د كما شاء هللا لو إىل االستقامة كاإلعبلـ كمصادر التوجيو كصياغة الرأل العاـ سيعو 
كاالعتداؿ، كمن مث تنتهى من اجملتمع جراثيم الوضاعة كا٤بعصية كفقداف ا٤بناعة 
األخبلقية، كىلالء ال يعيشوف إال على ىذه ا١براثيم، كمن مث فا٤بعركة ستكوف مامية 
الة الوطيس كستستعمل فيها كل األدكات ا٤بمنوعة الٌب ٙبتويها قواميس ا٣بسة كالنذ

 كسقوط اإلنساف..
٠بعت باألمس أمدىم يصف اإلسبلميْب بالكولّبا كما يصف العسكر بالطاعوف 

 كيقوؿ ٫بن ٨بّبكف بْب الكولّبا كالطاعوف. 
ا٢بالة النفسية الٌب عاشها غّب الشرفاء من إخواننا العلمانيْب كالليرباليْب ىف ظل 

ر التوجيو كصياغة الرأل العاـ النظاـ السابق كسيطرهتم على اإلعبلـ كالثقافة كمصاد
خلقت عندىم نوعا من إدماف التحرش السياسى كالعدكاف اآلمن على التيار اإلسبلمى، 
فالعدكاف كالتجاكز كاجتياح ىذا التيار ػ دما كماال كعرضا ػ  مأموف العواق  مهما كاف 
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  بثقافة مجمو كآثاره، بل كانت ٩بارستو ضد التيار اإلسبلمى عبلمة على التزاـ الكات
 أمن الدكلة كدليل على كطنيتو ككالئو للنظاـ.

بعض األخوة من العلمانيْب كالليرباليْب استصح  بعد الثورة نفس ىذه ا٢بالة 
النفسية، كمن مث كانت ا٥بجمات الشرسة كا٢بادة، كالٌب استعملت فيها كل أسلحة 

طاب، كاستعماؿ التلخويف كالتشويش كالتشويو مثل اإلقصاء كالتلخلف كا٢بشد كاالستق
كرقة الدين كالدكلة الدينية كاإلمارة اإلسبلمية، كٞبلة قندىار كالطمع ىف السلطة كعقد 
الصفقات..كا١بشع كاالستحواذ كالتكويش، ككاف اختطاؼ اجملتمع ا٤بصرل كلو ىو آخر 

 األكصاؼ الٌب كصفهم اها الصحفى ٝباؿ فهمى ىف برنامج مصر ا١بديدة! 
أف تصنع دائمنا مولو مالة من الضباب يكوف فيها عادة سوء التيار اإلسبلمى تعود 

النية كسوء الظن ىو ا٤بسل  السائد، كمن مث فكل تصرؼ كلو كاف طبيعيا البد أف 
ٱبضع للتحليل كالتأكيل، مٌب ٩بارسة ا٢بق ا٤بشركع تيٍستىٍكثري على ىذا التيار كيرل 

، كمن ىنا رفعت قضايا البيض البييض أنو ٯب  العمل على مرماهنم من ىذا ا٢بق
للطعن ليس فقط ىف اللجنة التأسيسية إلعداد الدستور، كإ٭با ىف شرعية ٦بلس الشع  
نفسو، رغم أف االنتلخابات األخّبة قد شهد ٥با العامل كلو بالنزاىة كالشفافية، ككانت ىى 

 : ا٤برة األكىل ىف التاريخ ا٢بديث ٤بصر.. كاليـو كضح للعياف أف ا٤بطلوب ببساطة ىو
 مطلوب إخبلء السامة الوطنية من كل شريف ٰب  مصر.

مطلوب ضرب القول الوطنية ببعضها كإشاعة الفًب بينها، مٌب يفيض الكيل 
با٤بواطن العادل كيصل إىل مد اإلمباط كفقداف الثقة ىف كل الذين يتصدركف ا٤بشهد 

 الثورل.
 اللحظات القاتلة، مطلوب تصفية ا٤برشحْب الوطنيْب معنويا الوامد تلو اآلخر كىف

 مثلما مدث للمبهر أبو إ٠باعيل.
مطلوب تشويو القول ا٤بلثرة كالقادرة على ا٢بشد الشعىب كالتجييش مٌب ال 

 تتمكن من النزكؿ ٤بيداف التحرير.
 مطلوب إطفاء جذكة الثورة كرد االعتبار لكل ا٤بلخلوعْب كفلو٥بم.

يتم إمداث كل فجوات  مطلوب تزييف الوعى الشعىب كالتأثّب على الناس مٌب
 الثقة بْب الشع  كبْب من اختارىم ككثق فيهم كبايعهم بأصواتو ىف االنتلخابات األخّبة.
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مطلوب قطع اإلسبلميْب عن ٧بيطهم كعزؿ الوطنيْب عن قواعدىم الشعبية كتشويو 
ا١بميع بكل كسائل التشويو كالتدليس كاليش، كبعد ذل  يتم قطع رقااهم أك عودهتم 

 السجوف كما كانوا من قبل. إىل أقبية
 مطلوب ردع الشع  بشبابو كٝباىّبه عن التفكّب ىف ثورة جديدة.

مطلوب ٛبويت ا٥بمة كتنوَل اإلرادة كإغراؽ اجملتمع ىف العبث كالفوضى كاألزمات، 
"كبا٤بناسبة "صناعة األزمات أضحت ٚبصصا ٣بلق مواقف الس  كالشتم كلعن أياـ 

 ٤بلخلوع.الثورة، كالَبمم على أياـ ا
الفاعل ىف كل األزمات ليس ٦بهوال، كإ٭با ىو معركؼ كما يعرؼ أبو ا٥بوؿ، كمع 

 ذل  ال يقدـ للمحاكمة.
ـ كل ا٥بيئات األمنية كاإلعبلمية كبقية قواعد الفلوؿ ىف كل الوطن  مطلوب أف ٚبيىدًٌ

 على ا٤برشح الذل يبدك أنو سيكوف األكمد بعد تصفية كخركج ا١بميع.
مليوف مصرل عيوهنم كأف يتوقف نبض قلواهم من الفرح  ٖٓ مطلوب أف ييمض

 ابتهاجنا بعودة الرئيس مبارؾ مرة أخرل كسبحاف من ٰبٓب العظاـ كىى رميم.
مطلوب استحياء كاستنساخ ٘بربة ركمانيا ٗبرارهتا كعلقمها لتتكرر مرة أخرل ىف 

 مصر، كلتثبت التجربة أهنا قابلة للتطبيق كلو بعد عشرات السنْب.
طلوب كنز اسَباتيجى جديد إلسرائيل ىف قل  مصر بشرط أف يكوف أكثر خبثنا م

 كدىاء ككالء ٥با من الكنز السابق كباسم جديد. 
مطلوب تنحية القول ا٤بلثرة ىف الشارع ا٤بصرل )اإلخواف( مٌب يضمن من يريدكف 

الضيط  إطفاء جذكة الثورة ىف الداخل كا٣بارج، أهنم خارج السياؽ، كمن مث تتفتت قول
الشعىب، كبالتاىل فا٤بيادين تصبح مأمونة كلن ٛبؤل با٤بليونيات، ألف القول األخرل ال 
ٛبل  قدرة على ا٢بشد، كالوسيلة إىل ذل  تشويو صورهتم كصرؼ الناس من مو٥بم 
بشٌب الوسائل، كإظهارىم ٗبظهر الفشل ىف أكؿ اختبار ٥بم ىف إدارة ا٤برملة االنتقالية 

ت، فهل يسمح الشع  ػ الذل اكتشف نفسو كأدرؾ أنو عظيم كرائع كعلى كل ا٤بستويا
كمبهرػ كأنو أكثر كعيا من كل النلخ  الثقافية ػ بعودة الكابوس كانتلخاب كامل 

 .األكصاؼ كٙبقيق ا٤بطلوب؟
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 األ ٌػبخً اىل اٌشؼت ادلصش
ّ
   )*( ثٍ

ة كتيطية على مدل أسبوعْب كأنا أتابع باىتماـ ا٢بمبلت اإلعبلمية ٤برشحى الرئاس
 اإلعبلـ ٥با.

اإلعبلـ ا٤بصرل على كجو التحديد صحف كفضائيات مل يلتـز با٤بهنية ا٤بطلوبة كمل 
يقف كما ٯب  أف يكوف على مسامة ٧بددة من كل ا٤برشحْب، فنزعة ا٢بيادية ا٤بدعاة 

 اختفت كمل ٧بلها اال٫بياز الواضح.
ت الرأل ا٤بزيفة ماكلت احملاكالت كانت مكشوفة، كالتقارير ا٤بفربكة كاستطبلعا

غش ا٤بواطن كتوجيو صوتو ىف ا٘باه الفلوؿ، كيبدك أف القـو ال تعنيهم فضيحة ا٤بهنة، 
 كال يهتموف بشرفها كال يعبأكف بأخبلقها.

ٞببلت التشويو ٘باكزت األشلخاص لتناؿ من دين الشع  كاألمة، ك٘برح أغلبية 
األكاذي  الٌب تتحوؿ إىل مادة الشع  ا٤بصرل ا٤بتدين كتنتقص من قدر دينو، كتصنع 

للسلخرية منو كا٥بزء بو كالتندر ٕبيوانية كٮبجية ا٤بسلمْب ىف الصحف كاإلذاعات كلدل 
ككاالت األنباء العا٤بية، كىى ٞببلت ٘باكزت كل ا٢بدكد كانسحبت من األتباع إىل 
ع الفكرة نفسها مٌب طالت كماكلت النيل من اإلسبلـ ذاتو "كما فرية مضاجعة الودا 

الٌب اختلقها الصحفى عمرك عبد السميع، كنشرهتا األىراـ أقدـ الصحف ا٤بصرية 
 كأكثرىا انتشارنا، كعّب نا اها اليرب على مدل أسبوعْب عن الناس ببعيدة.

بالقطع ال يستطيع أمد مهما كاف، ال ٫بن كال غّبنا أف يفرض على الناس أف ٰببوا 
مدىم، ككيف تفرض االلتزاـ ا٣بارجى على كعى اإلسبلـ أك أف يلمنوا بو، فهذا شأهنم ك 

فقد ىف ذاتو كل ضابط داخلى، كمع يقيننا القاطع بأف ا٣بيار ٘باه اإلٲباف اهذا الدين 
العظيم ليس خيار قبوؿ أك رفض، كإ٭با ىو خيار ىف الوقت فقط، فقد آمن من ىو أشد 

ا جاء بعد فوات منهم بطشنا كقوة )فرعوف( كلكن اختياره للوقت مل يكن مناسبا كإ٭ب
األكاف.. قاؿ تعاىل: )كىجىاكىٍزنىا بًبىًِب ًإٍسرىائًيلى اٍلبىٍحرى فىأىتٍػبػىعىهيٍم ًفٍرعىٍوفي كىجينيوديهي بػىٍيينا كىعىٍدكنا 

نىا ًمنى مىٌب  ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍليىرىؽي قىاؿى آىمىٍنتي أىن وي الى ًإلىوى ًإال  ال ًذم آىمىنىٍت ًبًو بػىنيو ًإٍسرىائًيلى كىأى 

                                                 
 ـَُِِ – َٓ - ِّ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 



445 

 

ي ى بًبىدىًن ى لًتىكيوفى  اٍلميٍسًلًمْبى. آىآٍلىفى كىقىٍد عىصىٍيتى قػىٍبلي كىكيٍنتى ًمنى اٍلميٍفًسًدينى. فىاٍليػىٍوـى نػينىجًٌ
ًإف  كىًثّبنا ًمنى الن اًس عىٍن آىيىاتًنىا لىيىاًفليوفى(  ٍلفى ى آىيىةن كى  .(ِٗ-َٗ)يونس: ًلمىٍن خى

التأمل ىف أمواؿ إخواننا اإلعبلميْب اليافلْب عن  القصة باختصار ٛبنحنا فرصة
آيات هللا ىف الناس كالكوف كا٢بياة، فبعضهم كاف لو من الثورة كالثوار موقفنا معادينا، 
كبكى بعضهم على سقوط ا٤بلخلوع، كلكنهم كبسرعة لولبية ٙبولوا، كقاؿ الشع  الثائر 

بن آدـ خطاء، كهللا سبحانو ييفر ا١بريح "ال مانع" فباب التوبة مفتوح مل ييلق، ككل ا
 الذنوب ٝبيعنا، كالثورة تطهر القلوب كتيسلها، كعفا هللا عما سلف.

غّب أف الداء القدَل داء ا٣بصومة لئلسبلـ كلكل من ٲبثلو غلبتهم عللو فانكشف 
 ا٤بلخبوء ىف الصدكر.

 نعلم أف البعض يريد أف ينحى اإلسبلـ جانبا،  كأف ينسلخ الشع  منو، كجريدة
األىراـ نفسها تساىم ىف ذل ، كخطتهم تبدأ بضرب رؤكس اإلسبلـ كرموزه، كتشويو 

 ا٤بنتسبْب إليو كا٤بتحمسْب لعودتو بقوة.
 ، ىذا ا٤بوقف يفسر لنا سر ا٢بملة الشعواء الٌب يتعرض ٥با اإلسبلميوف كل يـو
أف  كبصرؼ النظر عن تيارات اإلسبلميْب السياسية كمواقفهم مصيبة أك ٨بطئة،  إال

ا٤ببلمظ أف اإلعبلـ ينتهز فرصة انقساـ التيار اإلسبلمى ليضرب اإلسبلميْب ببعضهم مث 
 يكر ٦بهزنا على اإلسبلـ ذاتو.

الكراىية ا٤بستكنة كالظاىرة لئلسبلـ كرموزه غريبة كعجيبة لدل ىلالء، كىى تيل  
ابو ىف أصحااها ىذه األياـ، فيلخرج هللا أضياهنم، كتسمع ٢بن القوؿ يستَب بو أصح

 ادعاء مكشوؼ.
فاإلسبلميوف ىف نظرىم ىم رأس الفساد كلو، كعلى رؤكس اإلسبلميْب تنزؿ مقامع 
التشويو، كعلى أعناقهم ٙبيىم لي كل األخطاء ىف الرب كالبحر كالفضاء ا٣بارجى، فهم 
االنتهازيوف كىم السب  ىف تعطيل مسار الثورة، كىم من يريدكف  أف يكوشوا على كل 

من يتحالف مع العسكر، كىم كىم، إىل آخر قوائم التشويو ا٤بتعمد ىف شىء، كىم 
 فضائيات كصحف الفلوؿ.
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رئاسة مصر ىف تل  ا٤برملة ليست مينما سواء كاف الفائز مرسى أك أبو الفتوح،  
كإ٭با ىى مسلكلية كربل ٕبجم ا١بباؿ كتنوء ٕبملها ٮبم العظماء من أىل التضحيات،  

 ار نصف قرف كيزيد قليبل.ألهنا بلد منهوب على مد
ككل مفاصل الدكلة مفككة كىنال  إصرار على بقاء الفوضى كاستمرار العبث 
كاللع  بأقدار الوطن، األمر الذل ٰبتم أف تكوف عيوف الشع  كلو ساىرة يقظانة، 
فالقضية مل تعد قضية تيار إسبلمى يريد أف ٲبارس دكره ا٤بشركع كمقو الطبيعى ىف بناء 

البلد الذل أيهنًٍ  كأكش  القل  فيو أف يكف عن النبض كا٣بفقاف، إ٭با ىى كإنقاذ ىذا 
قضية أمة سقط نظامها السياسى نتيجة سوءات ا٢بكاـ كسوء إدارهتم كسوء مصّبىم 
فتعكر الوجو ا١بميل، كتعفرت قيمو، لكن بقيت مضارتو كنضارة األخبلؽ فيو، كقد 

 ض ٰباكؿ.ماكؿ البعض إسقاطها فلم يفلح، كال يزاؿ البع
قضية إٲباف ٯبرل ىف نفوس ا٤بصريْب ككأنو العصارة ا٢بية ىف شجرة معطلة النمو 
بعوامل الفساد ىف البيئة كتلوث ا٤بناخ، كتنتظر رياح التييّب لتكنس من األرض كل 

 معوقات النمو كالنهضة كاالنطبلؽ.
ا ظهور اإلسبلميْب ييشكل ٥بذه الشجرة عملية التمثيل الكلوركفلي ىف شكله

 الصحيح لتنطلق فركعها ٫بو السماء بالزىور كالثمر.
التحدل القادـ كبّب كخطّب، كٰبتاج ٢بشد ٮبم الرجاؿ من أىل ا٢بق كمل الشمل 

 كٝبع مبات العقد الفريد قبل أف ينفرط.
القضية ىف تصورل ليست قضية رياسة مصر رغم خطورهتا، كإ٭با القضية قضية 

 كرسالة بكاملها. كطن ٲبثل مركز الدائرة لدين كأمة
قضية هنضة تبدأ جذكرىا من أرض ا٢بياة ىف كطن ا٣بّبات مصر احملركسة ٙبقق 
أمبلـ شع  عاٌل كصرب كٙبمل، مث ٛبتد من ىبة النيل بثمار ا٣بّب إىل كل ببلد تتطلع إىل 

 الكرامة كالدٲبقراطية كمقوؽ اإلنساف.
لية أخبلقية تفهمها قضية ٭بوذج كمثاؿ للحكم يعرض نفسو على الدنيا كلها، كب

الدنيا كلها تتمثل ىف ٞباية الوطن،كخدمة ا٤بواطن، كإقرار مقوقو، كٙبقيق كرامتو، كال 
يكوف ذل  إال بالعدؿ كا٢برية،كنظافة اليد كطهارة القل  كٙبرير الضمّب، كإغبلؽ 
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أسواؽ النلخاسة السياسية كاإلعبلمية كاالجتماعية الٌب مازالت ٛبارس دكرىا ا٣بسيس ىف 
 سَبقاؽ اإلنساف.ا

كعلى التيار اإلسبلمى بكل فصائلو أف ٰبذر أف تفوت الفرصة ىف مل الشمل، 
كاعلموا أف الوجداف الوطُب يشتاؽ لسماع ذل  النبأ السعيد، كأف العقل ا١بمعى ىف 

 الوطن كلو ينتظر منكم ا٣بطوة ا٤بتقدمة فتقدموا ٥با.
ار اإلشاعات، كأغلقوا ارٞبوا شع  مصر من التمزؽ كتفتيت األصوات، كانتش

أبواب الفًب،كسدكا على أعداء هللا كالوطن كل طرؽ الوشاية كالتلخري ، كاتركوا ا٣بّب 
 الذل عليو الشر يربو كيزيد.

كعلينا كشع  ىو صام  الثورة كمفجرىا أف نظهر ٥بم أف ملامراهتم لن تزيدنا إال 
الٌب تبيى فرقتنا ٗبزيد من  ٛباسكنا، كأننا سنرد إشاعاهتم الصفراء كا٢بمراء كالرمادية

الومدة، كسنرد ٞببلهتم اإلعبلمية بكشف ا٢بقائق كفضح األكاذي  كلن نتدٌل أك 
 نسقط، كأف كعينا أكرب من ملامرات الليل األسود كأف زمن االستيفاؿ قد كىل كراح.

علينا كشع  أف نظهر ٥بم أننا ٝبيعنا مهما اختلفت مشاربنا إخواف، كال فرؽ عندنا 
رسى أك أبو الفتوح كالعوا كاألشعل ككل الشرفاء، كأهنم ٝبيعا نقباء ك٪بباء بْب م

كأجبلء.. كنعلم أف رغبتهم ىف ا٣بدمة ترتبط با٤بياـر ال با٤بياًل، كليست إال مزيدا من 
العطاء كالبذؿ، كأف الفوضى الٌب يصر البعض على إشاعتها كتصديرىا لكل قطاع ىف 

لتلخطيط من أجل مصر، كأف ٧باكالت خلق األزمات مصر ستقابل ٗبزيد من النظاـ كا
كصناعتها لن تقابل إال ٗبزيد من اإليثار كالتضحية كتقدَل الواج  الوطُب على الشأف 

 ا٣باص، كأف الزمن ا٢باىل زمن اإليثار كليس االستئثار.
علينا كشع  كقيادات أف نبْب ٥بم أف اإلسبلـ رٞبة، كأف أريج رٞبتو يذى  ىف كل 

ٌب عكس الرياح، كسيصل متما إليهم، رغم كل الكراىية كالعنت كنظرات ا٘باه كم
 االستعبلء كاالستكبار.

علينا كشع  أف نظهر ٥بم أف مصر كلها إخواف، كأف ا٤بسلمْب فيها كا٤بسيحيْب 
إخواف، كأف دعوات الطائفية لن تصادؼ إال خيار ا٣بركج ألصحااها من مصر، أك 

 بة.ا٤بوت غيظا ككمدا أماـ رياح احمل
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بيًٌنوا ٥بم أف كمدتنا من أجل مصر، كأف العمل إلزالة ٮبـو الوطن كمل مشكبلتو 
 ىى عبادتنا كمسلكليتنا، ككاجبنا كقرباتنا إىل هللا.

أظهركا ٥بم أننا خداـ الشع ، كإف كنا سادة، كأف قلوبنا كأيدينا كعقولنا مع كل 
، كأف من يعمل هلل ٲبكن أف ٱبدـ ىف أل مكا ف، ىف الساقة أك ا٤بقدمة ال فقّب كمظلـو

يهم، ا٤بهم أف يكوف العمل ضمن منظومة تعمل هلل،كٚبدـ عباده من أىل مصر ككل 
األمصار، كأننا كما ٭بل  هلل مث للوطن، كأف الوطن عندنا أكرب من كل تنظيم أك مزب، 

ٰباكلوف كأنو أثّب لدينا كأعلى كأغلى، كأف كالءنا لو، كأننا بو أكىل ٩بن سرقوه كأىانوه، ك 
 اليـو أف يعيدكا الكرة من جديد.

ىف ٢بظات ا٢بسم التارٱبية يقوؿ الشع  كلمتو كيتلخذ قراره، فليقل شع  مصر  
 كلمتو كليتلخذ اليـو قراره الذل ىو جزء من قدر هللا اليال  كقضاؤه الذل ال يرد.
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 )*( أمزوا عفُٕخ اٌىعٓ
أمدثت انقبلبنا ىف ا٤بفاىيم  يناير ِٓالسنوات العجاؼ الٌب عاشتها مصر قبل ثورة 

كالقيم كخلقت نوعنا من الطفيليات الثقافية أشبو ما تكوف با٤بيكركبات ا٤بلوثة الٌب تنقل 
 العدكل مْب تنشط فتصي  كل من يتصل اها.

طبيعة الطفيليات الثقافية أهنا تيتاؿ عقوؿ الناس كلكن بالتقسيط ا٤بريح، فتبدأ 
دليس كالتشويو كخلط األمور بإثارة األكاذي  بتزييف الوعى كتكثف عملها ىف الت

كتكرارىا على مدار الساعة ٕبيث يتلقاىا كعى ا٤بستمع كيتآلف معها من كثرة تكرارىا، 
مث يبدأ ىف استقبا٥با دكف أف يهتم ببحثها أك التأكد من صدقها كسبلمة مصدرىا ككأهنا 

 مسلمات.
ا خسيسنا ىف تشويو ا٢بركة الطفيليات الثقافية ىذه لعبت ىف العصر البائد دكرن 

اإلسبلمية على اختبلؼ تياراهتا مٌب صنعت منها بعبعنا ٨بيفنا يثّب القلق ىف ا٤بلتقى ٗبجرد 
 ذكرىم.

ىذه الطفيليات عادت للحياة من جديد ىف بعض الصحف ا٤بمولة بأمواؿ الفلوؿ 
من كثرة  كىف برامج التوؾ شو على الفضائيات إياىا، تقرأ أك تشاىد فّبتفع ضيط دم 

األكاذي  الٌب تستمع إليها دكف خجل أك مياء من أصحااها، كبعض ىلالء مع شديد 
األسف إعبلميوف أكادميوف تفرضهم علي  بعض الربامج كبشكل مستمر، ككأهنم مقرر 
دراسى سلخيف كثقيل الدـ، على ألسنتهم تسمع كبلمنا منسوبنا للتيار اإلسبلمى عن 

فاه التيار اإلسبلمى مبليْب ا٤برات كرفضو بشدة، كمع ذل  ا٣ببلفة كالدكلة الدينية ك ن
 ىناؾ إصرار على تكراره كالتلخويف بو.

الصحف كالفضائيات ا٤بذكورة رامت ٙباكؿ إعادة صناعة أصناـ سياسية كإعبلمية 
جديدة لعل أياـ الفلوؿ بعزىا كعزمها كشريفها كسركرىا تعود من جديد فّبفل ا٣بدـ 

يناير كما أعقبو من أياـ ٫بسات أغلقت أسواؽ  ِٓزالت ٗبجيء الثقاىف بالنعم الٌب 
النفاؽ كسدت نوافذ التملق كأطلقت ألسنة الرعية كإرادهتم ىف مصّب النهابْب كالظا٤بْب 

 كسراؽ ا٤بستقبل.
                                                 

 ـَُِِ – َٓ - َّ(، يـو فا٤بصريو صحيفة ))*( نيشر يف 
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ا١بوقة ا١بديدة تضم إعبلميْب كسياسيْب كقانونيْب يربطهم ٝبيعنا خيط كامد ىو 
ل الثورة كالباقى ىف طريقو إىل الزكاؿ مع استمرارىا، خيط ا٤بصاٌف الٌب زاؿ بعضها بفع

كمن مث ال بد أف يتوقف قطار الثورة عن مواالة ا٤بسّب مٌب ال ٰبدث التييّب ا٤بطلوب 
 من ىذه الثورة.

الطوفاف القادـ من رمم النظاـ البائد اجتمعت كل شرائحو ا٣بائفة من الثورة 
 استماتة للدفاع عن مصا٢بها ا٤بهددة، كالتقت كل قواه الناعمة كا٣بشنة، كتكتلت ىف

كيبدك أهنا على استعداد ٢برؽ الوطن كلو من أجل تل  ا٤بصاٌف، بينما الشرائح الٌب 
ثارت كفجرت ىف الشع  ا٤بصرل الكامن ا٢بضارل كاألخبلقى خبا كىجها، كغاب 
قف صوهتا كتفتت قواىا، كٙبولت إىل أيديولوجيات كأمزاب متنافرة، ظن كل منها أنو ي

على أرضية ثابتة كشعبية كمشد ٝباىّبل ٲبكنو كمده من االمتداد كالسيطرة على 
األرض، كبْب ىذه األيديولوجيات كاألمزاب غاب الرمم الوطُب كتقطعت أكصالو 
فانكشف سقف الثورة، كأضحت قواىا ىف العراء بفعل أبنائها الربرة، األمر الذل أغرل 

للقضاء على الثورة أك على األقل تشتيت قواىا قول اليدر بتوجيو ضربتها ا٤بفاجئة 
 كٛبزيق ٢بيمتها.
كاف قا٠بنا   -كبيض النظر عن ٙبليلو كمجمو كنصي  كل فصيل منو-ا٣بطأ ىنا 

ا بْب كل التيارات الوطنية، بينما ا٢بنكة كخربة ا٣ببث الطويلة كا٤بَباكمة ىف إدارة  مشَبكن
 شَبكنا بْب كل الفصائل ا٣بائفة من الثورة.عمليات التزييف كالتزكير كانت أيضنا قا٠بنا م

صراع من ىذا النوع يلتقى فيو مق أىلو ٨بتلفوف فيما بينهم، كباطل ٱبدمو 
التلخطيط كالتنظيم كا٤باؿ كاإلعبلـ ٤بن تكوف اليلبة فيو كلو بشكل مرملى؟ بالطبع 

 ستكوف للباطل كىذا ما مدث.
السنْب كاحملرـك كاحملتس   الضحية ىنا ىو ىذا الشع  العظيم الصابر من آالؼ

لكل مقوقو ا٤بنهوبة على مدار القركف، كمْب تراكم غضبو كٙبوؿ إىل ثورة مضارية 
كأخبلقية ٙبدث عنها العامل بتقدير كإعجاب كأسلم قيادىا ألبنائو الربرة، ٩بثلْب ىف كل 
ء التيارات الوطنية، مل يكن ا١بميع على قدر من الوعى ٕبجم ا٤بلخاطر كتربص األعدا
فانشيل أبناء الوطن األمرار ببعضهم، كل يتهم اآلخر كيعيق مركتو، كمن مث ٛبددت 
ا٢بزبية كاأليديولوجية على مساب الوطن، كعلت مصلحة ا٢بزب على مصاٌف األمة 
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األمر الذل يوش  أف ييرؽ سفينة الوطن ىف مستنقع آسن، لن ينجو فيو ليرباىل أك 
 ر أك قبطى مر.إسبلمى أك ماركسى أك سلفى أك مسلم م

نعم كبالفم ا٤بملوء با٤برارة كالعلقم أخطأت كل التيارات كىف مقدمتها التيار 
اإلسبلمى إخواننا كسلفيْب، لكن البكاء على اللنب ا٤بسكوب ال يفيد، كجلد الذات ال 
يلدل إىل تييّب الواقع، كإ٭با ا٤بهم أف يعلو ا١بميع على ذاتو كأف ٬برج ماالن كاآلف من 

بيات كاأليديولوجيات، كأف يرتفع إدراكنا إىل مجم ما ٰبتاجو الوطن ىف ثورتو أسر ا٢بز 
 العظيمة من عمليات اإلغاثة كاإلنقاذ.

البد للجميع من أف يتحامل على جرامو كينسى ما فات، كٲبد يديو كيفتح قلبو 
 كعقلو لكل التيارات الوطنية مع امَباـ ا٣بصوصيات، كأف تعلو راية الوطن كل الرايات
ا٤برفوعة ىنا كىناؾ، كأال تبقى ىف ٠باء مصر على األقل ىف كقتها الراىن غّب راية الوطن  

 كما كنا ٝبيعنا ىف ميداف التحرير.
كليكف ا١بميع عن ا٤بهاترات الٌب تلخرنا كال تقدـ شيئنا، كلنكن ٝبيعنا جزءنا من 

 ا٢بل بدالن من أف نكوف ٫بن ا٤بشكلة.
 رمم النظاـ البائد. ىذا.... أك الطوفاف القادـ من
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 )*( اٌشئُظ.. واٌيشف اٌغىداء
يقولوف: إف ذكر ا١بفاء ىف كقت الصفاء جفاء،  كمن مث فبل ٯبوز أف نعكر صفو 
فرمتنا ٕبديث عن مزف الفلوؿ ككراىية الفلوؿ كمقد الفلوؿ، كا٤براجل الٌب تيلى 

الفرمة بأعينهم كغش اىا  داخلهم با٢بقد كالضيينة على الثورة كالثوار، فباألمس اختنقت
.  الوجـو

كليأذف ىل القارئ الكرَل أف نطل بصحبتو على مشهد األمداث من منظور ثبلثي 
 األبعاد.

ضمن ىذا البعد يرل الناظر ألكؿ مرة ىف تاريخ مصر رجبلن يقدـ  :البعد األول
قد نفسو ىف بداية يومو األكؿ بأنو خادـ لشعبو كأجّب عنده، بينما خفافيش الظبلـ 

خرجت من جحورىا كماكلت كٙباكؿ تعكّب الصفو كجس نبض الشع  ٖبرب ظاىره 
صادؽ كباطنو مكذكب، أما إف ظاىره صادؽ فؤلف النتيجة النهائية مل تظهر ر٠بينا مٌب  
 كتابة ىذا ا٤بقاؿ، كإف توثقت بأيدل قضاة مصر الشرفاء لتقطع الطريق على أل تزكير.

فوز ا٤برشح ا٤بهزـك ليشق بو صفوؼ ا١بماىّب  كأما إف باطنو مكذكب، فؤلنو ادعى
اليفّبة ىف ميادين مصر كلها، كلعلو أراد أف ٲبهد بذل  النقبلب آخر تدبر لو خفافيش 
الظبلـ بإخراج كل ما ىف جعبة ا٢بواة من بنود دساتّب ا٢بظر كالتوقيف كالبطبلف لتيتاؿ 

 اها الثوار كالثورة، كلكن الشع  ٥با با٤برصاد ىذه ا٤برة.
٧باكالت اليش الٌب مورست طواؿ عشرات العقود انكمشت كمل ٘بد فرصة 
لتمارس جرائمها رغم توفر القصد ا١بنائي ا٤بتمثل ىف سبق اإلصرار كالعمد، كمٌب قبل 

 االنتلخابات بساعات قليلة.
يقظة الشع  أصابت األيدل اآلٜبة الٌب طا٤با تطاكلت على مقوؽ الشع ،  

فصيبلن قوانْب البهتاف كالزكر، ككانت ٙبت طل  كإرادة كاغتالت إرادتو كفص لت ت
ا٤بستبد كالدكتاتور كماشيتو كطوع بنانو، إف شاء عاق  كمظر كعزؿ، كإف شاء نفى 

 كسجن كماكم ٧باكمات عسكرية.
ىذه القول الشيطانية أفقدت العدالة قيمتها كأىانت ىيبتها، كرٗبا ٙباكؿ خبلؿ 

لعبتها، كلكن تعويذة اإلرادة الشعبية ىذه ا٤برة فعالة،  الساعات القليلة القادمة أف تلع 
                                                 

 ـَُِِ – َٔ - ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كستيل ٲبينها كتشل لساهنا كتكسر إرادة الشر فيها، ك٘بربىا أف تكف ٠بومها كتلملم 
 أنيااها ا٤بلوثة بدماء العدالة كاغتياؿ القانوف كقتل الضمّب.

ك قول الشر البد أف تكف أذاىا عن شع  مصر، كلتسَب عورهتا كلتقل خّبنا أ
لتصمت ٛبامنا، أك ستجرفها أمواج التيار الوطُب األصيلة، كتقذؼ اها ىف مزبلة التاريخ 
مكللة بالعار كا٣بزل، كمكفنة بأكفاف الباطل الذل يأتى يـو القيامة شاىد عار على 

 أصحابو بأهنم كانوا خدمنا للفرعوف األكرب مث صاركا سدنة لكل فرعوف صيّب.
 قبل العقاب، ككاف يـو الفزع ٥بم قبل الفزع األكرب.باألمس كاف يـو العقاب ٥بم 

 باألمس ار٘بت قلواهم كشلخصت أبصارىم، ككانت أفئدهتم ىواء.
باألمس ٙبركت مراجل ا٢بقد ىف قلواهم، فكاف اليـو األغر ٤بصر احملركسة كلشع  

 الكنانة ىو اليـو األسود ىف مياهتم.
اية تكرس الكرامة كالعزة كا٢برية باألمس كانت األقدار ٚبط بداية جديدة ٤بصر، بد

 كمقوؽ اإلنساف.
باألمس كاف ميبلد كطن جديد اكتشف فيو ا٤بواطن قدراتو كعرؼ ذاتو، كأدرؾ أنو 
ال غال  إلرادتو كال سال  لعزتو ككرامتو، كال قاىر لقوتو طا٤با كاف ىف كنف هللا متمسكنا 

 بومدة مصّبه كميادين ٙبريره.
عد، كستظل ٙبفر كتعبث كتعيث مٌب ٙبفر قربىا بأيديها خفافيش الظبلـ مل تنتًو ب

 كأيدل ا٤بلمنْب باهلل، مث اهذا الوطن مرنا أبينا.
ستظل تل  القول تتجمع مرة أخرل كاألخطبوط لتلخط بنفسها مكم التاريخ 
كاألقدار عليها، كلتثبت للدنيا كلها أف دكلة الباطل ساعة، كأف الظامل ال تعمر لو دار 

قرار كال يرضى بو جار، كعليو يدعو سكاف األرض كيتنزؿ عليو غض   كال يستقر لو
 السماء كيبيضو كل شىء مٌب رفاة ا٤بقابر.

آخر ٠بـو ا٣بفافيش، ماكلت أف تنفثها بامثة إعبلـ جامعية قدمها مقدـ الربنامج 
 بأهنا "خبّبة ك٧بللة إعبلمية"

مات مثّبة للسلخرية السيدة صدر منها ٙبت تأثّب كراىيتها للتيار اإلسبلمي كل
كلليثياف، كرٗبا مبكية أيضنا ٢بجم ما فيها من ىزؿ، كٗبا أهنا "٧بللة" فعلينا ٫بن احملل ًل ٥بم 

 أف نستمع إليها؛ ألهنا مقررة يومي ا علينا يف برنامج السيد عاشق ذاتو.
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الضيف اآلخر ىف الربنامج كصف موقف اجمللس العسكرم من مل ٦بلس الشع  
ستورل ا٤بكمل بأنو سلوؾ مشْب، لكن فريدة عصرىا كدرة زماهنا رأتو موقفنا كاإلعبلف الد

مربرنا كمعقوالن، كأف الدكافع كراء موقف اجمللس العسكرم ىو خشية العسكر على األمن 
 القومى ا٤بصرم من اإلخواف!

رادة ا٤برأة احملللة ٔبرة قلم مولت تيارنا إسبلمي ا كطني ا طاىرنا كشريفنا فاز مرشحو كبإ
 الشع  إىل عدك خطّب يهدد األمن القومى ا٤بصرم! ىكذا كٔبرة قلم فاجر كأثيم!.

مث أضافت الست ا٣ببّبة أف "اجملتمع ا٤بدٌل كا١بيش ٱبشى من"أخونة" اجمللس 
 العسكرم، كليعذرٌل القارئ فلم أفهم ىذه العبارة بالضبط!.
من ٙبويل أعضاء اجمللس  ىل ا١بيش كمعو اجملتمع ا٤بدٌل ىف نظر احملللة ٱبشى مثبلن 

العسكرل إىل إخواف مسلمْب؟ ٗبعُب أف ا٤بشّب طنطاكم ٲبكن أف ٱبلع البزة العسكرية 
كيلبس جلبابنا كيريب ٢بيتو كيرتدم بدؿ الباريو عمامة كعدبة؟  أك سيذى  بكامل 
جنراالتو اللواء العصار كبدين كعتماف كعلى رأسهم الفريق عناف كيشكلوف مثبل تنظيمنا  

جماعة الدعوة كالتبليغ كيذىبوف إىل الناس ىف بيوهتم ليدعوىم إىل ا٣بركج ىف سبيل ك
 !.!هللا ثبلثة أياـ مثبل

أ٥بذا ا٢بد تدفع الكراىية أصحااها أف يشطحوا ىف خياالهتم كيهرفوف ٗبا ال 
 يدركوف؟، ما معُب أخونة اجمللس العسكرم؟.. ىل يفهم أمد ىذه العبارة؟.

نوف ىف جعبتهم ما ٯبـر ىذا الوصف الذل ٚبشاه احملللة كىل يرل ترزية القا
 لسادهتم؟

كىل يف ىذه ا٢بالة "أخونة اجمللس" ال قدر هللا،  كما كصفتهم احملللة ينطبق عليهم 
 ؟.”..أيضنا كصف "احملظورة

يقولوف يف مصر "على عين  يباف  : مصر لن تركع ٙبت بيادة العسكرالبعد الثانى
ة ظهر ا٤بلخبوء يف جعبة العسكر، ىم يريدكف شفيق كقد كظفوا  بسرع يا مداغ اللباف"،

كل إمكانات الدكلة الباطنية كالدكلة الظاىرية ٣بدمة ٞبلتو، ك٤با تأكدكا أف التزكير 
مستحيل، كأنو يشكل فضيحة عا٤بية،راموا يكسركف أصابع الرئيس ا١بديد، كيضعونو 

يف التحوؿ الدٲبقراطي كيقولوف لنا ٙبت الوصاية، ككأهنم ٱبرجوف ألسنتهم إلرادة الشع  
 "خلوا الدٲبقراطية تنفعكم" رئيسكم ببل مسلكلية، كسلطانكم ببل سلطات.
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ا٣بوؼ من فتح ملفات الفساد ٱبلق ٙبالفنا بْب الفاسدين كٯبعلهم يصركف على 
اغتياؿ الثورة كسرقة جثتها مٌب قبل الدخوؿ إىل ا٤بشرمة،  كلكن ىيهات، فالشع  قد 

كاكتشف ذاتو ككسر كل مواجز ا٣بوؼ، كهلل سيوؼ يقطع اها رقاب عرؼ طريقو 
 الظا٤بْب، منها أخطاؤىم.

اللع  اآلف على ا٤بكشوؼ، كترزية الدساتّب كالباعة ا٤بتجولوف للقوانْب لن ٯبدكا 
طريقان لفرض التزكير على مصر، فمن أجل عيوف احملركسة كاف تشكيل تنظيم "قضاة من 

ضاة مٌب ال يعبث بو ىلالء الذين يعرفهم القاصى كالداٍل، أجل مصر" ٢بماية شرؼ الق
 كتعرفهم االنتلخابات السابقة يف عصر ا٤بلخلوع.

 "قضاة من أجل مصر" ٰبموف شرؼ القضاء كشرؼ العدالة كشرؼ القاضى أيضنا.
"قضاة من أجل مصر" رجاؿ يتعشقوف العدالة كيتعبدكف راهم يف ٧باراها، كال ٱبافوف 

 ترىبهم قول الشر الٌب تعمل ىف ا٣بفاء. سلطة العسكر، كال
"قضاة من أجل مصر" ال ٰبموف العدالة فقط، كإ٭با ٰبموف كرامة الوطن من أف 

 يعبث اها باعة الدساتّب ا٤بتجولْب على أبواب سبلطْب الظلم يف كل العصور.
 "قضاة من أجل مصر" ىم الذين ٰبموف ثورهتا كثوارىا كشهداءىا.

كة شريفة تنفى عن العدالة خىبىثىها كتعزؿ عنها جراثيم "قضاة من أجل مصر" مر 
 الوضاعة كاال٫بياز كتفصيل القوانْب كبيعها يف سوؽ النلخاسة الدستورية ا١بديدة.

بدعة تفصيل القوانْب ليست جديدة، كإف كانت ضد مركة التاريخ كإرادة هللا 
 ٢باكم ظامل.كمرية الشعوب ككرامتها كعزهتا، كقدٲبنا قاؿ بائع دستورم متجوؿ 

 ما شئت أنت ال ما شاءت األقدار       فامكم فأنت الوامد القهار
 ككأ٭با أنصارؾ األنصار             فكأ٭بػػػػػػػػا أنت النيب ٧بمػػد

 لكن الشرفاء أسكتوه كقطعوا لسانو، كجعلوا تل  الفرية آخر أكاذيبو.
لذم ٫بَبمو ٝبيعنا "قضاة من أجل مصر" ىم بقايا األمل ٢بماية شرؼ القانوف ا

ك٪بل القائمْب عليو، كننادل بتطهّب مقلو من نباتات اللببلب ا٤بتسلل الذم يتلخلى عن 
ثورة مصر لن يعبث اها ترزية القوانْب،  شرؼ ا٤بهنة كيأكل على مائدة السلطاف الياشم.
 فقد عانت منهم قرابة قرف من الزماف ككفى.
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انتهى عصر الطياة كبدأ عصر  ،: انتهى عصر استيبلؿ الشعوبالبعد الثالث
جديد ىو عصر إرادة األمم، افهموا أيها الناس، ككيًٌفوا أكضاعكم إف أردمت العيش يف 
بلد كرَل، كإال فإبثوا لكم عن كطن آخر يباع فيو البشر كتقاـ فيو أسواؽ النلخاسْب 

 ك٘بار الرقيق كلن ٘بدكا.
شعوب اآلف تعرؼ كيف كفوا عن ٩بارسة العبث بأقدار الناس، كاعلموا أف ال

ٙباس  جبلديها، كال ييرنكم بقاء ا٤بلخلوع يف مصحة طبية فلصرب الشعوب مدكد، 
كلئن تعود شع  الكنانة على السماح كالطيبة كنسياف اإلساءة، فاعلموا أف غضبو 
إعصار كنار، كأنو قادر على سحق أكرب الرؤكس إذا امتؤلت بالصبلفة كاليركر كنسياف 

الشع  سيكوف ٔبانبو كلن يقف ضد إرادتو كلن ٱبذلو يف ثورتو إذا  التاريخ، كأف جيش
 تعرض ٥با قطاع الطريق، كىكذا فعل من قبل فلخذكا العربة من التاريخ.

عواجيز الفرح الذين ٰبلموف بعودة النظاـ القدَل عليهم أف يدركوا أف مركة التاريخ 
التصرؼ اها ٫بو الشعوب  ٛبضى إىل األماـ كليس إىل ا٣بلف، كأف بطر السلطة كإساءة

لن ٯبل  ألصحابو غّب ا٤بتاع  كلو كانوا ىف آخر العمر، فاستفيقوا أيها الناس كال 
ييرنكم سلطاف القوة، فهناؾ من ىو أقول منكم كأكرب، كأشد منكم صبلبة كأكثر 

 إصرارنا على نيل كرامتو كمريتو كلو كاف السبيل ىو ا٤بوت.
شع  مصر بالذات كصل بو األمر أف استول اعلموا أيها الناس أف الشعوب، ك 

عنده ا٢بياة كا٤بوت، كأف ا٤بوت اآلف ىو ا٣بيار األفضل بعدما سرقت ثركتو كاستبيحت  
 كرامتو كلن يسمح اآلف أف تسرؽ ثورتو مرة أخرل.

شع  مصر األصيل ينسى اإلساءة بسرعة فتعالوا نلتقى معنا، اليد يف اليد، 
تعالوا معان  القل  لنصنع ا٤بستقبل من أجل مصر.كالكتف ىف الكتف، كالقل  على 

ننسى ا٤باضى كنفكر فقط فيما ىو آتو فا٤بستقبل ملىء بالتحديات الكربل، فتعالوا 
 نفتح ىف التاريخ صفحة جديدة، كلنجعلها من أجل مصر مضيئة كمشرقة.
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 إٌبفزح اٌثبُٔخ ػششح
 دهبٌُض اٌغُبعخ.. ووُذ اٌضػبِبد 

 

 ركسة ٙبتاج ىف تضميد جرامها إىل رعاية من نوعالناس ىف مصر احمل
خاص، ال يستطيع أف يقـو اها إال ماكم  ٯبمع بْب خصائص رجل الدكلة 

 كرجل التوبة.
ا٤بوقف ىف مصر ٰبتاج قدكة مانية تتسلل بطهر أخبلقها إىل قلوب الناس 
م فتعاًف مقدىم كجحودىم كأنانيتهم، كما ٙبتاج إىل مـز عدالتها لتعاًف ظلمه

 كجشعهم.
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 )*( ثشلُخ ِٓ ِفزٍ أعرتاٌُب اىل اٌشئُظ اجلذَذ
 كبعد .الرئيس، سبلـ هللا عليكم كرٞبتو كبركاتو. مسيد

 فرمتنا ب  ال يعد٥با إال أملنا في  كرغبتنا ىف توفيق هللا ل .
الرئيس، الناس ىنا كمن موىل يتضرعوف إىل راهم أف يسدد خطاؾ كأف ينقذ  مسيد

 ، كأف تتجاكز ٗبصر احملركسة أزماهتا.بكم شع  الكنانة
قالت ىل إمداىن ىل تعرفو شلخصيا؟ قلت ٥با، ٠بعت عنو كلكُب مل أره.. قالت 

قلت ٥با كيف أساعده يا أمى كىو ىناؾ ىف مصر كأنا ىنا ىف  ...ساعد ا٤برسى يا كلدل
 أسَباليا؟؟

موصولة  قالت: بقلم  كقياـ الليل كضراعات األسحار، أدركت ساعتها أف ا٤برأة
 ببارئها كأف من هتتم بو كتدعوٌل ٤بساعدتو ىو رجل توبة كرجل دكلة.

الرئيس ال أعرف  من قبل، كلكُب أمب  ىف هللا تعاىل، كليست ىل عندؾ  مسيد
ماجة مٌب أطري  أك أثُب علي ، لكنو رباط احملبة ىف هللا، مث مظلة الوطن الٌب نلتقى من 

 فكر كعطاء بعطاء.أجلو قلبا لقل  كعقبل لعقل كفكرا ل
الرئيس أف مجم مسئولياتكم كبّبة كأدعو هللا أف يعين  عليها  مأعرؼ يا سيد

كليس من مق مثلى أف يشيل  بإضافات، كأعرؼ أيضنا أف مجم الفساد الذل تعانيو 
 مصر يضاعف من مجم التحديات الضلخمة أماـ الرئيس ا١بديد.

د، كال نستطيع بو أف نسَبد ما نعرؼ أيضا أف البكاء على اللنب ا٤بسكوب ال يفي
ضاع منا، لكننا ٯب  أف نستفيد من دركسو كعربه، كإذا كانت كل الدكؿ ٙبتاج ىف 
قيادهتا إىل رجل دكلة با٤بفهـو السياسى، ٲبل  من ا٣بصائص النفسية كالعقلية ما ٲبكنو 

مصر  من إدارة األزمات كا٣بركج باألمة من مآزؽ شٌب، فإف تطبيق ىذه الشركط ىف مالة
ال يكفى، فرجل الدكلة ىف ا٢بالة ا٤بصرية ٲبكنو أف يقود الببلد بشىء من ا٢بـز كالشدة، 
لكن ذل  كمده ال يكفى لتضميد ا١براح ا٤بصرية كسد الفتوؽ كا٣بركؽ الٌب يعاٌل منها 
جسد الوطن طواؿ ستْب سنة، ىذا باإلضافة إىل البثور كالقركح الٌب تتمثل ىف 

                                                 
 ـَُِِ – َٔ - ِٕ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ها ا٤بادية كالثقافية، كالٌب شوىت صورة مصر كرجعت اها إىل العشوائيات بشٌب صنوف
 الوراء، كجعلتها تتلخلى بعجز ٨بز عن دكرىا العر ى كاإلقليمى كالدكىل.

رجل الدكلة ىنا بكفاءتو كقدراتو يصبح عاجزنا عن تضميد ا١براح النفسية كالعط  
 ه.الذل أصاب اجملتمع ا٤بصرل فأفسد بعض النسيج فيو كشوه بعض خبليا

الناس ىنا ىف احملركسة ٙبتاج ىف تضميد جرامها إىل رعاية من نوع خاص ال يستطيع 
 أف يقـو اها إال رجل ٯبمع بْب خصائص رجل الدكلة كرجل التوبة.

ا٤بوقف ىف مصر ٰبتاج قدكة مانية تتسلل بطهر أخبلقها إىل قلوب الناس فتعاًف 
تها لتعاًف ظلمهم كجشعهم، مقدىم كجحودىم كأنانيتهم، كما ٙبتاج إىل مـز عدال

القدكة ىنا تيرس فيهم عن طريق ا٤براقبة أك ما يسمى بالضبط اإلرادل امَباـ القانوف 
العاـ كٞباية النظاـ العاـ كتولد لديهم اإلمساس با٤بسئولية الوطنية.. كتذكر يا سيدل 

كلست الرئيس "أف الناس على دين ملوكهم" كقد استبشرنا خّبنا بقول : "كليت عليكم 
 ٖبّبكم".

العبارة ٙبمل من ظبلؿ العدالة الوارفة معُب ا٤بساكاة كأنو لن يزيد لدي  نصي  
مليد على نصي  معارض، كلن يتقدـ عندؾ قري  على مساب بعيد، كتل  ٠بات 

 رجل الدكلة كالتوبة.
 رجل التوبة كلما زاد ٛبكْب هللا لو كلما زاد عدال كتواضعنا بْب مواطنيو.

رجل الدكلة ينظر بعيونو إىل الشع ، بينما يكوف قلبو متعلقا برجاء رجل التوبة ك 
ا١بناب األعلى، فهو يرعى ىف كل ٨بلوؽ مق من خلقو بصرؼ النظر عن دينو أك 

 جنسو.
رجل التوبة كلما زاد ٛبكينا ابتيى فيما آتاه هللا الدار اآلخرة، كمن مث فهو ال ينسى 

 ا كطهارة كأخبلقا.نصي  شعبو من الدنيا ٛبكينا كهنضة كعلم
رجل التوبة طبيعة تكوينو أنو ٰبسن إىل شعبو كما أمسن هللا إليو، كضمّبه يذكره 
دائمنا بسيادة شعبو، كأنو صام  السلطة العليا كمصدر التوجيو، كما ا٢باكم إال أجّبنا 
كمارسا أمينا على مصا٢بو، كمستلخلفا ىف إدارة شئونو، فإف أمسن أطاعوه كساعدكه، 

ء عزلوه كماسبوه، كشكرا ل  سيدل الرئيس على طل  ذل  منا،كنعدؾ أف كإف أسا
 نكوف على العهد كالوعد.
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رجل الدكلة يكوف مطاعا ىف رعيتو، بينما رجل الدكلة كالتوبة ٯب  أف يكوف طائعا 
قبل أف يكوف مطاعا، ك٫بمد هللا تعاىل أف اختارت لنا أقداره من تتوفر فيو تل  

ا.الصفات. ٫بسب  كذل  كهللا   مسيب  كال نزكى على هللا أمدن
رجل الدكلة ٰبسن شئوف الدنيا كٰبسن العمل فيها، بينما رجل الدكلة كالتوبة  

ٰبسن شئوف الدنيا كاآلخرة، كيتكامل ىف رؤيتو عامل اليي  مع عامل الشهادة، عامل الدنيا 
 مع عامل اآلخرة، عامل ا٤بادة مع عامل الركح.

نيا نظرة تتسم بالشمولية كىو ٰبس  مساب رقابة شعبو، نظرة رجل الدكلة إىل الد
فالرقابة عليو أرضية ا٤بصدر، بينما رجل الدكلة كالتوبة ينظر إىل العا٤بْب، عامل الدنيا كعامل 
اآلخرة، كٰبس  مساب مواطنيو كلكنو قبلهم ٰبس  مساب مواله كسيده الذل كاله 

ة كسلطاف، سلطة شعبو كرقابتو، فالرقابة عليو متعددة، كعليو كفوقو أكثر من سلط
كقبلها كبعدىا رقابة هللا كرسولو كا٤بلمنْب مث رجوعو إىل عامل اليي  كالشهادة كمسابو بْب 
تػيرىد كفى ًإىلىٰ عىاملًً اٍليىٍيً   يػىرىل اّلل ي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍلًمنيوفى كىسى يدل ربو )كىقيًل اٍعمىليوا فىسى

 .(َُٓ)التوبة يػينىبًٌئيكيم ٗبىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى( كىالش هىادىًة فػى 
رجل الدكلة مساباتو مادية ٧بضة، بينما رجل الدكلة كالتوبة ٰبس  مساباتو مادية 
كمعنوية، فعنصر الربكة ىنا عامل ماسم ىف توفيق النتائج كعمـو الفائدة كتعميم ا٣بّب، 

فقو البعيد إىل مسب  األسباب يستيفره كمن مث فهو يعتمد األسباب ا٤بادية، لكنو يرنو بأ
كيدعوه ضارعا كيرجوه متفائبل كآمبل.)كىلىٍو أىف  أىٍىلى اٍلقيرىٰل آمىنيوا كىاتػ قىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهم 

انيوا يىٍكًسبيوفى(  اًء كىاأٍلىٍرًض كىلٰىًكن كىذ بيوا فىأىخىٍذنىاىيم ٗبىا كى  .(ٔٗ)األعراؼ: بػىرىكىاتو مًٌنى الس مى
ةن إً  ىلىٰ )كىيىا قػىٍوـً اٍستػىٍيًفريكا رىب كيٍم مثي  تيوبيوا ًإلىٍيًو يػيٍرًسًل الس مىاءى عىلىٍيكيم مًٌٍدرىارنا كىيىزًدٍكيٍم قػيو 

)فػىقيٍلتي اٍستػىٍيًفريكا رىب كيٍم ًإن وي كىافى غىف ارنا، يػيٍرًسًل  (ِٓ)ىود: قػيو ًتكيٍم كىالى تػىتػىوىل ٍوا ٦بيٍرًًمْبى( 
لس مىاءى عىلىٍيكيم مًٌٍدرىارنا، كىٲبيًٍددٍكيم بًأىٍموىاؿو كىبىًنْبى كىٯبىٍعىل ل كيٍم جىن اتو كىٯبىٍعىل ل كيٍم ا

 .(ُِ-َُ)نوح:أىنٍػهىارنا(
رجل الدكلة لو جنوده من أىل األرض، بينما رجل التوبة لو جنوده من أىل األرض 

الوطن كعدد السكاف كمصادر كالسموات. األفق أماـ رجل الدكلة ٧بدكد ٗبسامة 
الدخل كمجم ما يأتيو من مساعدات خارجية، بينما األفق أماـ رجل الدكلة كالتوبة 
يتجاكز مسامة الوطن، بل يتجاكز مسامة األرض كلها كمصادر الدخل كلها لييدًخل ىف 
ا، فاألفق ىنا أكسع مدل كأعظم مجمنا كأكثر ثقة  مساباتو خزائن هللا الٌب ال تنفد أبدن
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ىف مجم ا٤بساعدات، الٌب تأتيو من ربو كال ترىن اإلرادة أك تلول الذراع كال هتدد بقطع 
 ا٤بعونة.
رجل الدكلة مستقبلو ٧بدكد ٕبدكد ىذه ا٢بياة الدنيا، بينما رجل الدكلة كالتوبة   

م ا كىسىبىٍت كىىيٍم الى ييٍظلىميوفى(  شعاره: )كىاتػ قيوا يػىٍومنا تػيٍرجىعيوفى ًفيًو ًإىلى اّللً  مثي  تػيوىىف ٰ كيل  نػىٍفسو 
 .(ُِٖ)البقرة: 

رجل الدكلة مسئوؿ أماـ شعبو عن كل خلل يصي  أفراد ٦بتمعو بكل أطيافو بينما 
رجل الدكلة كالتوبة تتسع مسئولياتو لتشمل ٦بموع أمتو كيسأؿ مٌب عن ا٢بيواف األعجم 

 إذا عثر ملى ملىٍ ٲبهد لو الطريق كيرٞبو من عثراهتا.
مصر فعبل ىف ماجة إىل رجل دكلة كرجل توبة، رجل توبة يتقى هللا ىف شعبو فيكوف 
مسئوال عن الفقّب ا١بائع كا٤بريض الضائع كالعارل اجملهود ىف عشوائيات ال يرضى 
ا٢بيواف بسكناىا، كاليتيم ا٤بكسور الذل فقد من يرعاه كال يرٞبو أمد، كاألرملة كالشيخ 

ة كالرزؽ القليل الذل يوىل ظهره ٫بو ا٢بياة كيقبل على ا٤بوت الكبّب كذل العياؿ الكثّب 
منتحرنا ألف آخرين قد سرقوا قوتو كأخذكا مقو كمنعوه نصيبو فلم يعد قادرنا على ٙبمل 

 أعباء أسرتو فهرب من الدنيا إىل ا٤بوت منتحرنا.
مصر ىف ماجة إىل رجل دكلة كرجل توبة يوفر لشبااها عمبل شريفا كمسكنا نظيفا 
كماء نقيا غّب ملوث، كٰبميهم من ميامرات ا٥بجرة القاتلة الٌب تعرض مياهتم لليرؽ أك 

 الضياع ىف غابات إفريقيا.
ال نريد أف نعكر صفو فرمتنا با٢بديث عن ا٤بطال  كىى كثّبة يا سيدل الرئيس 
كالتحديات أكثر، كمصر يرعاىا هللا كيرعاكم ىف ماجة إىل ترتي  أكضاعها من الداخل، 

ى ٙبتاج إىل رجل لو قل  كعقل، ٙبتاج إىل رجل دكلة كرجل توبة ىف نفس الوقت، كى
فلتكن أنفاس  ٧بملة بركح ا٢بياة ىف سبيل هللا، كلتكن بْب أىل السياسة رجل دكلة، 
كلتكن بْب يدل رب  رجل توبة فتجمع لشعب  خّبل الدنيا كاآلخرة، كمينئذ نفلخر 

ا مطاعا ال بْب عبيد  كإماء، كإ٭با بْب سادة أتباع، ىم ٝبيعا شع  برئيس يكوف سيدن
خالص ٙبيات احمل   مألف مربكؾ كمبارؾ ٤بصر عرسها الدٲبقراطى، كل  يا سيد مصر.
 لكم.
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 )*( خشاذ اٌىعٓ ؤجبد اٌٍجالة اٌغُبعٍ
أعتذر بداية عن إرجاء ا٢بديث ىف سلسلة "رمضاف الشهر كالعاـ كالعمر"، 

مامو ٔبراح الوطن، كأف أشاركو مشاعر ا٢بزف لفقد كأستأذف القارئ أف أ٫باز إىل اىت
رجاؿ كانوا يلدكف كاجبهم كىم صائموف، فامتدت يد اليدر ا٣بسيسة لتيتاؿ مياهتم، 

 كىم يتناكلوف فطورىم.
األقدار علمتنا ػ كتعلمنا دكمنا ػ أف الشهداء دائمان مستعدكف، كىم ٙبت الطل ،  

 كىذا ىو قدرىم.كلما امتاجهم الوطن ليعيش بكرامة كمرية، 
يناير أهنا كانت سلمية بامتياز، كأهنا اهرت العامل بأدائها الثورل  ِٓكمن مزايا ثورة 

كا٢بضارل، لكن ىذه ا٤بيزة ٲبكن أيضان أف تكوف عيبنا، فالوضع ىف مصر كاف ٰبتاج إىل 
شىء من ا٢بـز ىف معا١بة ظاىرة الفلوؿ كالثورة ا٤بضادة، ككاف على ثورة مصر أف تضرب 

 لى أيديهم، كأف تكسر أصابعهم مٌب ال يعبثوا بأمن مصر.ع
 كل الثورات كانت تواجو أعداءىا ٕبـز كقوة مٌب ال تَبؾ ٦باال للردة.

ا٢بالة ا٤بصرية بعد الثورة مل تكن مهيأة للتعامل بقوة القانوف مع العابثْب، كمضى 
، كالقول الوطنية مل عاـ كنصف كالوضع ىف مصر ال يسر، فبل أماف كال استقرار كال إنتاج

تلتفت ٣بطورة األكضاع، كإ٭با كانت مشيولة بتقسيم التورتة السياسية ىف كطن يئن من 
 الفوضى.

، الذل كقع ىف سيناء يكشف عن رغبة من  أظن أف ا٢بدث ا٤بلمل كا٤بلمث كاجملـر
ؤية يتمنوف الشر ٤بصر أف ال يقر ٥با قرار، كأال ٙبظى بعملية ٙبوؿ دٲبقراطى يتم كفق الر 

 اإلسبلمية، كتسلم فيو السلطة بسهولة كيسر.
ما مدث قرب رفح ٯب  أف يدفع كل القول الوطنية لتتلخلى عن ا٤بطامع ا٣باصة، 
كلو كانت لصاٌف ىذا ا٢بزب أك ذاؾ، كالقضايا العاجلة الٌب هتدد سبلمة الوطن 

 كاستقراره ٯب  أف ٙبظى بكل األكلويات ا٤بطلقة.

                                                 
 ـَُِِ – ٖ - ٖ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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ا ىى ملامرة تستهدؼ تعطيل ا٢بياة السياسية، كتناؿ فما مدث ليس مصادفة، كإ٭ب
من سيادة الوطن، كتنتقص من شلخص الرئيس كىيبة ملسسة الرئاسة، كلذل  كج  
على كل شرائح الوطن كتياراتو ا٤بلختلفة أف هت  لدفع ىذا العبث كالضرب بيد من 

الوطن  مديد على من كراءه ىف الداخل كا٣بارج، كال ٯب  أف نسمح أف يكوف مستقبل
ىف مه  الريح ألف ٦بموعة الفلوؿ ليست راضية على الثورة كال على مسار التحوؿ 

 الدٲبقراطى.
الصمت ىنا يشكل مشاركة فيما ٰبدث، كما أنو يسقط مهابة الدكلة، كٲبنح 

 العابثْب فرصنا جديدة الستمرار العبث بأمن مصر كسبلمتها.
ى أك تستقيل كتعلن عجزىا، فا٤بوقف األجهزة ا٤بعنية عليها أف تقدـ الفاعل ا٢بقيق

ال ٰبتمل التمييع، كقبل ذل  ضربت الطائرة ا٤بصرية القادمة من أمريكا، كالٌب كانت 
 ٙبمل ٦بموعة من القادة الضباط ا٤بصريْب كسكت النظاـ كمل يعلق ببنت شفة.

الناس كلهم كالدنيا كلها البد أف تعلم أف ىذا العهد قد انتهى إىل غّب رجعة، 
   يكوف بالفعل ال بالقوؿ فقط.كذل

الرجاؿ الذين فقدهتم مصر ىف ذل  ا٢بادث األليم ىم رديف الثوار الذين ضحوا 
لىٍيسلمى الوطن،  ِٕٓبياهتم ىف ثورة  ًِ يناير لتعيش مصر كشعبها، كبعضهم فقد أعضاءهً 

 كالبعض اآلخر فقدكا عيوهنم لَبل كتفرح عْب الوطن بأعبلـ ا٢برية ترتفع ىف ميادينو
 كفوؽ أسطح منازلو.

 ا٢بدث ا١بلل، الذل أصاب قل  الوطن ال ٯبوز أف ٲبر بيّب مراجعة أك مساب.
البحث عن ا١بناة كٙبديد ا١بهات، الٌب مرضت على ا١برٲبة ليس فقط كاج  
الوقت، كإ٭با أضحى ضركرة مستقبلية ٢بماية أمن الوطن ٩بن يعبثوف بو كيستيلوف مالة 

 امبها من عدـ االستقرار لتهديد الوطن.السيولة السياسية، كما يص
الدعوات الٌب مرضت على العنف كالفوضى على فضائيات تبث من أرض مصر 

 ٯب  أف ٰباس  من أطلقها مهما كانت مكانتو.
كالتيارات السياسية كلها ٯب  أف تتومد كأف تتوارل ٛباما كل ا٣ببلفات السياسية 

 أماـ التحدل ا١بديد.
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من مالة فوضى ىف ٦باالت متعددة، كنعرؼ أف كراء ىذه نعرؼ أف البلد تعاٌل 
الفوضى قول ارتبطت مصا٢بها بالنظاـ ا٤بلخلوع، لكن التحدل ا١بديد بقتل جنودنا بدأ 
يأخذ منحى خطّبا ٯب  أف ٙبشد ىف مواجهتو كل ا١بهود مٌب يتم القبض على ا١بناة 

 كمعرفة من كراءىم.
ن األجهزة ا٤بعنية تفيد أف ا٤بوقف الشع  ا٤بصرل لن يقبل بتصرٰبات طمأنةو م

ٙبت السيطرة، كأف كل شىء على ما يراـ، فزمن التصرٰبات ا٤بفربكة قد كىل كراح، 
كالشع  اآلف يتمتع بقدرة عالية على ٛبييز الكبلـ ا١باد من كبلـ الليل ا٤بدىوف بزبدة، 

كالضح   فإذا طلعت عليو الشمس ذاب كتبلخر، ألنو ليس إال فربكة لبلستهبلؾ احمللى
 على الذقوف.

خصـو الوطن كأعداؤه ىف الداخل كا٣بارج ٯب  أف يعلموا ػ كبدركس عملية ػ أف 
 مصر تيّبت، كأهنا لن تفرط ىف مق أبنائها، كلن تتسامح مع من يعبث بأمنها أبدنا.

أكؿ الدركس العملية يبدأ من الشارع ا٤بصرل بالقضاء على كل مظاىر الفوضى 
الٌب تسود الشارع ا٤بصرل كيقودىا موتوركف ال خبلؽ ٥بم كال  السياسية كاإلعبلمية،

 كطنية لديهم، كال ٯبيدكف ىف ا٢بياة إال صراخ ا٢بناجر كا٥بذياف بكبلـ ال معُب لو.
ٯب  أف يبدأ ا٢بـز السريع الرادع ليدرؾ العابثوف أف العقوبة تنتظرىم، كأهنم لن 

 ، كأهنا ستجرح بالقصاص كبشدة يفلتوا من العقاب، كأف العدالة ٥با أنياب ك٨بال
قلوب من ييتالوف أبناء مصر كجنودىا البواسل، كعلى ا١بميع أف يدرؾ أف دماء 

 ا٤بصريْب مل تعد رخيصة كما كانت من قبل.
مصر اليـو لديها كزارة جديدة، كلديها كزير عدؿ نثق ىف كفاءتو ككطنيتو كنزاىتو 

 الكثّب.كشرفو، كلديها أيضان كزير داخلية ننتظر منو 
جهود كل ا٤بلسسات األمنية كبقية ملسسات الدكلة ٯب  أف تنتظم ىف سل  كامد 
٤بقاكمة الفوضى، كىف مقدمتها البلطجة السياسية، الٌب ٲبارسها البعض، كما ٯب  أيضنا 
أف تتلخلص مصر من النفايات اإلعبلمية قبل التلخلص من نفايات الشوارع الٌب ٙبولت 

 نوؼ كتعيق مركة سّب األشلخاص كا٤بركبات.إىل مواجز إعاقة تزكم األ
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ننتظر من كزير الداخلية أف ينهى مالة الصياعة الٌب ٛبارس ىف الشارع ا٤بصرل من 
 قبل البعض كتتعدل على األفراد كمرافق الدكلة.

فريق الوزير ٯب  أف يكوف جاىزنا، كمن ليس على استعداد عليو أف يتقاعد فورا 
 كيذى  إىل بيتو.
يض ىف فضائيات الفلوؿ كعلى لساف بعض العابثْب ٩بن ٥بم أىداؼ فوضى التحر 

كأجندات خارجية لو صلة بذل  ا٢بادث ا٤بلمل، كالنائ  العاـ ا٤بدٌل كالعسكرل، ٯب  
ا.  أف يبدأ التحقيق معهم فورا كىم معركفوف جيدن

 مصر اليـو ىف ماجة إىل ا٢بـز كا٢بسم مٌب تنتهى الفوضى.
ف كل ا٤بصريْب اآلف، لكن ا٢بزف ال ينسينا البحث ا١باد نعلم أف الدموع ٛبؤل عيو 

 عمن فعل ا١برٲبة، كمن ا٤بستفيد منها؟ كلصاٌف من ىف ىذا الوقت بالذات؟
بشاعة ا١بـر ٙبتم على كل القول أف تتومد اليـو قبل اليد، كأف تنسى كل 

 خبلفاهتا كتقف خلف قيادهتا لتثأر كتنتقم.
تاجر ٔبراح الوطن كدماء الشهداء ىف أسواؽ نباتات اللببلب السياسى، الٌب ت

النلخاسة الفضائية ٯب  أف ٚبرس كبالقانوف، كإذا كاف البعض ال يفهم لية األخبلؽ، فإف 
 العقاب ٯب  أف يكوف جاىزنا كرادعنا، كبعض الناس ال يفهم إال ىذه اللية.

بنائو رمم هللا الشهداء الضحايا، كعزاؤنا ألىليهم كلكل الوطن ا١بريح، كعلى أ
الشرفاء أف يتحاملوا على جرامهم، كأف يطهركا مصر من اللببلب السياسى ا٤بتسلق، 
كأف ييسلوا ٠باءىا كفضاءىا من القمامة اإلعبلمية، الٌب دأبت على نشر ٪باستها 

 كرجاستها كفحش قو٥با ىف ماخور الفضائيات ا٤بستأجرة، كاللهم إٌل صائم.
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 )*( ػضَض ِصش.. وصٕبػخ اٌزبسَخ
يناير ٧بصت السامة الوطنية ٛبحيصا أفرز ثبلثة أ٭باط من الوطنيات  ِٓة ثور 

ا٤بنقوصة،كلها كانت مثاال لبلنتهازية، كإثارة الضجيج كالليط بقصد إفساد الفرح 
كٙبويل االىتماـ كإثارة الكآبة السياسية، كما أهنا تزايد على الوطنية ا٢بقيقية اهتاؼ 

 ض كجود مقيقى بْب ا١بماىّب.ا٢بناجر دكف أف يكوف ٥با على األر 
فالوطنية الصورية تلتـز  النماذج الوطنية ىف صورىا الثبلثة الزائفة ليست ٥با قيمة.

 شكبل ال موضوعا، كيدعيها كثّبكف، فإذا جد ا١بد خلت السامة من كجودىم.
كالوطنية ا١بزئية الٌب تتعامل مع الوطن ٗبا يسمى ىف الفلسفة بنظرية االنتقاء، فتقبل 

ض أمكامو ا١بزئية الٌب تتناس  كمصا٢بها ا٣باصة، بينما ترفض ٙبمل أعباء بع
 ا٤بواطنة،كتتلخلى عنها اذا اصطدمت با٤بصلحة.

كالوطنية ا٤بشركطة الٌب تريد من الوطن كلو أف يكوف تابعا ٥بواىا السياسى أك 
كجاءت األيديولوجى كإال فبل، كمن مث فهى تقبل بشركط الدٲبقراطية إذا لٌبت رغباهتا 

اها، بينما تفضل عليها الدكتاتورية كتدعو العسكر مثبل لبلنقضاض كاالنقبلب عليها إذا 
جاءت ٖبصومها، كتتهم الشع  بالبلكعى، كغّب ذل  من الصفات الٌب جرت ك٘برل 
على ألسنة الكثّبين ٩بن يسموف بالنلخ  الثقافية كالسياسية ىف التجربة ا٤بصرية اآلف، 

ا ليرباليا مثل الدكتور كميد عبد اجمليد يستنكر ىذا التصرؼ األمر الذل جعل بامث
ا٤بشْب كيعي  على أصحابو كيتهمهم بكل أشكاؿ العوار السياسى كا٤بنطقى الذل 
يصي  الفكر فيجعلو معتبل كيصي  الفكرة فيجعلها ٨بتلة كمن مث ٲبكن كصف سلوكهم 

لفكرة الٌب أصااها ا٥بول السياسى بالشذكذ كالعلة، بالشذكذ ىف السلوؾ، كالعلة ىف ا
 فأماؿ بينها كبْب ا٤بنطق السول ا٤بقبوؿ ىف العرؼ السياسى كاألخبلقى ا٤بعترب.

النماذج الٌب ٘بمع كل أ٭باط الوطنية ا٤بنقوصة ىم رجاؿ ا٤باؿ ا٤بنهوب من ثركة  
الشع ، ميث صنعوا موؿ أنفسهم ٦بموعة من الصبياف ىم أقرب إىل القوارض 

األدكات الٌب عكرت مسّبة التييّب كخلقت الكثّب من النكد  البشرية، كانوا ىم
السياسي، كما كانت مواقفهم ك٩بارساهتم أشبو بكوميديا ٲبارسها ىاك غّب ٧بَبؼ، ثقيل 

                                                 
 ـَُِِ – َٖ - ُٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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الظل بارد اإلمساس، يستقبل ما يقذفو بو ا١بمهور من مبات الطماطم كالبيض الفاسد 
على خشبة ا٤بسرح من باب إذا مل على أنو ىدية عيد ا٤بيبلد، كيظل مصرا ىف البقاء 

 تستح فاصنع ما شئت.
االنتلخابات الٌب مدثت عرت ادعاء ىذه الوطنية ككشفت أصحااها، كبدال من أف 
يتجو أصحااها لبناء قواعد ٥بم بْب ا١بماىّب راموا يتهموف الشع  باليباء كا١بهل، كأنو 

 شع  ال يعرؼ كيف ٱبتار؟
اسرة مل ٯبد نفعا ألصحابو، غّب أنو عكر صفو نربات االستعبلء كىتاؼ ا٢بناجر ا٣ب

 العرس الدٲبقراطى الٌب مرت بو الببلد كماكؿ الشي  على نتائجو بكبلـ فارغ.
كبينما كانت مصر بدعوات أبنائها كصلوات أىلها تعيش فجر قدرىا، كانت 
خفافيش الظبلـ تسقط ىف فجورىا، كىف ردة عقلية كمضارية كأخبلقية تبنتها بعض 

اه الٌب امتؤلت جيواها با٤باؿ ا٢براـ، كامتؤلت أفئدهتا بالبيض كالكراىية للشرؼ األفو 
كالطهارة الثورية رامت تل  ا٣بفافيش تقـو بعمليات التزييف ك٩بارسة كل أنواع العار 
السياسى،  ك٘بنيد الساقطْب كصراخ ا٤بوتورين ىف إثارة بعض الكنائس كإغرائها با٣بركج 

 سبعة آالؼ سنة، ٕللدكلة منذ ضد أكؿ شرعية قانونية 
من باب التذكّب كليس من باب سرد ا٢بكاية، نتذكر ٝبيعا بأنو كقبل أف يبدأ 
الرئيس أكىل خطواتو ىف طريق التييّب كاف اجمللس العسكرل قد استبق األمور كأصدر 
أكامره ليمس  بيده كل ا٣بيوط،، ا٣بفية منها كالظاىرة،  كليجد الرئيس نفسو مكبل 

كالرجلْب ٩بنوعا من ا٢بركة كلو كانت مشاركة ىف جنازة شهداء الوطن الذين  اليدين
ضحوا بأركامهم كدمائهم، كماتوا بأخطاء كإٮباؿ غّبىم ٩بن شيلوا عن كاجبهم األكؿ 

 كانفتحت شهيتهم للع  على أمباؿ السياسة.
و أصحاب الوطنية ا٤بدعاة بدأكا ىف تشويو صورة الرئيس ا١بديد كالنيل من كرامت

 بأقذر األسالي ، كبشكل ٘باكز كل ا٢بدكد ليصل مٌب إىل مرمو كأبنائو.
التحرش مل يتوقف عند مدكد الس  العلُب الذل يعاق  عليو القانوف عندما يوجو 
٤بواطن عادل فضبل عن رئيس الدكلة، بل ٘باكز ذل  ليصل إىل التحريض على قتلو 

 ه كإسقاطو.كتألي  الشع  عليو كالدعوة العلنية حملاصرة مقر 
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ٞببلت صحف كبرامج دكرات ا٤بياه الفاسدة امتد تطاك٥بم على أىل بيتو ىف 
سلخرية كقحة، لدرجة استفزت بعض الصحفيْب األجان  مٌب كتبت إمداىن قائلة 
"٤باذا تسلخر الصحافة ا٤بصرية من زكجة الرئيس مرسى كىى ٛبثل نساء مصر ا٢بقيقيْب،  

مصرية شريفة، ىى رمز لكل أـ مصرية كلكل أخت السيدة أـ أٞبد ىى رمز لكل امرأة 
 كلكل زكجة فلماذا يسلخركف منها...؟.

الصحفية الٌب كتبت ذل  ال تعلم أف أتباع الكاكبول كتبلميذ مدرسة ىوليود 
كشيكاغو ىف مصر احملركسة ال تركؽ ٥بم قطعا ا٤برأة ا٤بصرية؛ العفيفة ألهنا ىف عصمة من 

هم كلما شاءكا كشاء ٥بم الشيطاف كا٥بول  كشهوات  خيا٥بم ا٤بريض، كليست بْب أيدي
 ا٢بضارة الزائفة.

ىف ا٤بائة من نساء مصر، رؤيتهم قطعا  ٗٗصنف النساء الطاىرات كالبلئى ٲبثلن 
ال تسر الناظرين من أصحاب ا٥بول ا١بامح كالشهوات القبيحة، كلذل  يتحدثوف بتندر 

أف تكوف من ىذا النوع! كأهنا البد أف عن العفيفات،! كيركف أنو ال يليق بسيدة القصر 
تكوف ٩بن ٛبت ىزٲبتهم دينا ككجدانا كفكرا كثقافة، كالبد لسيدة القصر أف تكوف من 
أمّبات الكورسيو كا٤بونوكّب كالباديكّب كأف تكوف رىينة ٤با يصدر عن كّبستانديور 

 مل.كأسّبة ١بيفينشى. كىصىبػىرى الرئيس كٙبمل، كصرب الشع  ا٢بموؿ أيضا كٙب
اجمللس العسكرل الذل ٙبمل مسئولية ا٤برملة االنتقالية تعثر ىف أدائو فا٫باز ككظف 
ـ عليو، كمن مث كقع ىف خطأ مضاعف.  بعض ملسسات الدكلة كاحملكمة الدستورية لتيلخىدًٌ
صحيح أنو أشرؼ على أكؿ انتلخابات نزيهة، كقدـ صورة مضارية ٤بصر كشعبها، لكنو 

با١بيش ىف معَبؾ سياسى متقل  كثائر، أمواجو عاتية كريامو  مل يظل على مياديتو، كزج
ٟباسينية، ك٧بيطو ملىء بأ٠باؾ القرش، كعواصفو كادت أف تيرؽ سفينة الوطن كتيتاؿ 
ملم الثورة كرمز شرعيتها ىف التييّب السلمى كالتحوؿ الدٲبقراطى كذل  ىو ا٣بطأ 

 األكؿ.
العسكرل على كل مقاليد األمور ىف  أما ا٣بطأ الثاٌل فقد ٛبثل ىف سيطرة اجمللس 

البلد، كالعمل على تكبيل كغل أيدل الرئيس ا١بديد ٗبجموعة اإلجراءات الٌب كانت 
ٙبمل أقصى درجات التحدل احململة باستفزاز ك٘باىل إلرادة الشع ، األمر الذل دفع 

 الناس إىل ا٥بتاؼ ىف كل مناسبة "يسقط يسقط مكم العسكر".
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كرل ليس ىو ا١بيش، فجيش مصر جيش عريق يعرؼ جيدا غّب أف اجمللس العس
مدكد مهامو العسكرية ىف ٞباية أرض ك٠باء الوطن، كيتناغم كيتكامل مع قيادتو 

 السياسية ليشكل ضمن منظومة الدكلة صماـ األماف كمامى الثيور كا٢بدكد.
٥با رسالة ا١بيش ىنا يثمنها الوطن عاليا، كيعرؼ لرجالو قدرىم كمكانتهم، كٰبمل 

 ا٤بواطن كل التقدير كالفلخر.
أعرؼ أف شع  مصر األصيل كالذل تذكؽ طعم ا٢برية ا٢بقيقية كاستطاب مذاقها 
لن يفرط فيها، كلن يسمح لعبيد النظاـ السابق كفلولو كعشاؽ تلوثو أف يعكركا على 

 الشع  فرمتو بليلة قدره الٌب صدرت فيها قرارات خبلصو من مكم العسكر.
ئة كالشجاعة كشفت عورات الدكلة العميقة كتبجحها بعدما أعماىا القرارات ا١بري

غركرىا مْب صور ٥با أف سكوت الرئيس ا١بديد ضعف، كمل تدرؾ أف الرجل من طراز 
فريد، كأنو يثّب إعجاب  رغم بساطتو، كيثّب انتباى  رغم تلقائيتو، كيثّب فضول  ىف 

الواضح ىف تكوينو أنو ال تدنيو رغبة  معرفة مكوناتو الثقافية كالفكرية كالوجدانية. كمن
كال تقصيو رىبة. كىذا النوع النادر من الرجاؿ يشكل مشكلة كبّبة ٣بصومو ىف ا٤ببادئ 
كالسياسات، فهو ال ٲبكن إغواؤه ٗبنح مباىج ا٢بياة لو، كتل  مشكلة لدل الذين 

الة غّب يعتقدكف أف لكل ضمّب ٜبنا ٲبكن شراؤه بو، كمن مث فهم أماـ شلخصية ٛبثل م
 قابلة للتفريط ىف مبادئها كثوابتها كليست للبيع بأل ٜبن.

كما أنو ال ٲبكن هتديده ٗبنع ا٢بياة عنو؛ ألف ا٢بياة الدنيا بالنسبة لو ليست غاية 
كمطلبا، كإ٭با ما بعد ا٢بياة الدنيا ىو ا٤بطلوب ا٤برغوب ىف نظره، كمن مث يكوف خصمو 

 مل معو.أماـ ٭بوذج عقائدل مل يسبق لو التعا
ا٥بمة العالية فعلتها ىف ليلة من لياىل قدر مصر، كجعلت قلوبنا ٚبفق كتضطرب قلقا 

 كخوفا عليو ىف صدكرنا.
ىف صبلة الَباكيح عندنا ىف اسَباليا كعلى بعد عشرات آالؼ الكيلومَبات من 
 مصر ٠بعت ىنا آالؼ األلسنة ىف ليلة القدر تلهج إىل راها داعية كراجية أف ٰبفظ هللا

 مصر كعزيزىا ا٤برسى، كأف يثبت على درب التطهّب كاإلصبلح خطاه.



471 

 

أعرؼ أيضان أف شع  مصر يفرؽ بوعيو بْب جيش مصرالباسل ٔبنوده كضباطو 
 الذين ىم خّب أجناد االرض، كبْب الذين صنعهم مبارؾ ككانوا أركانا لدكلتو.

اتنا ا٤بسلحة كالعودة ما فعلو الرئيس مرسى كاف ٗبثابة رد االعتبار بلية القانوف لقو 
اها إىل ا٢بقل الصحيح لدكرىا، كا٤بيداف األكؿ لرسالتها كىو ٞباية الوطن كالذكد عن 
شرفو كترابو بعيدا عن التجاذبات السياسية الٌب كثّبا ما تصاب بعمليات ٙبوؿ 
كانتكاسات كردات غّب ٧بسوبة كما ٯبوز لدرع الوطن كصماـ األماف أف يدخل إىل تل  

 الٌب تشبو رماؿ الصحراء ا٤بتحركة بيّب ضماف أك أماف.الدائرة 
 مفظ هللا مصر، كمفظ عزيزىا ليصنع اها من جديد مضارة كتارٱبا.
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شح اٌغُجخ
َ
ش

َ
 )*( اٌؼ

مصر تتطلع إىل استعادة ذاهتا كاستعادة كعيها كاستعادة كطنية أبنائها من جديد، ال 
ات السياسية ىف كل األمور، كإ٭با ٲبكن أف تكوف ىناؾ كمدة ىف التصور بْب كل التيار 

البد أف يكوف ىناؾ اتفاؽ ٲبثل القاسم ا٤بشَبؾ األعظم بْب كل القول السياسية موؿ 
القضايا ا٤بصّبية الٌب تشكل الثوابت الوطنية لكل أبناء مصر، كالظركؼ الٌب ٛبر اها 

 مصر ٙبتاج للَبفع عن ا٥بول السياسى كالطمومات الشلخصية كتضافر ا١بهود.
جدير بنا ك٫بن مع كل الشرفاء الذين يتبنوف الوعى كسيلة لتحديد أكلويات العمل ك 

الوطُب، كا٢بوار كسيلة للتفاىم كالوفاؽ، كالسعى كسيلة للتقدـ كالرقى، أف نتفق معنا 
 على ا٢بقائق العشرة التالية:

يناير ىى ثورة الشع  ا٤بصرل كلو، كال ٲبكن لتيار سياسى كامد  ِٓأف ثورة  -ُ
 ٰبتكرىا لنفسو أك أف يدعى أنو كمده من قاـ اها كخطط ٥با. أف

أف من مق ىذه الثورة أف ٙبمى نفسها ٩بن يعوؽ مسّبهتا كيعرقل ٙبقيق  -ِ
 أىدافها.
أف من جاءت بو األقدار كاختاره الشع  بانتلخابات مرة كشفافة ليتوىل قيادة  -ّ

ى ىذه الثورة كال ٯبوز لو أف ا٤برملة مهما كاف ىو، كمن أل فصيل سياسي، عليو أف ٰبم
 يفرط فيها أك يَبؾ اجملاؿ لثورة مضادة مٌب تقضى عليها أك تعبث اها.

أف النظاـ الدٲبقراطى الذل اختارتو مصر كتسعى إليو ٖبطوات مسددة عرب  -ْ
انتلخابات ثبلثة ال ٲبكن أف يوطن السلطة ىف يد فصيل كامد، كإ٭با يعمل على تداك٥با، 

ا كمن ىو ىف ا٤بعارضة  كبالتاىل فمن ىو ىف الرئاسة اليـو ٲبكن أف يكوف ىف ا٤بعارضة غدن
ا، كىذه ىى شركط اللعبة الدٲبقراطية، دكاـ  اليـو ٲبكن أف يكوف ىف موقع الرئاسة غدن
ا٢باؿ فيها من احملاؿ، كمن مث على ا١بميع أف يعمل بطهارة قل  كنظافة يد كامَباـ 

يلوث ٩بارساتو ٙبت شهوة الطمع ىف السلطة كموقع لقوانْب اللعبة الدٲبقراطية، كأال 
السلطاف بالتحالف مع الفلوؿ أك مٌب مع قول الشيطاف ىف سبيل إقصاء ا٣بصم 

 السياسى، كلو عن طريق االمتياؿ كالتضليل كالتدليس كقل  ا٢بقائق.
                                                 

 ـَُِِ – ُُ - ِٖ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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أف الشع  ا٤بصرل يتمتع رغم شيوع األمية فيو بذكاء فطرل يستطيع بو أف  -ٓ
صادؽ كالكذكب كأف يفرز أمراض النلخبة كأف يكشف ميلها ككيدىا ٲبيز بْب ال

السياسى كأف الكبلـ ا٤بعسوؿ ىف فضائيات الفلوؿ ىو األكمة بعينها ك٢بمها كشحمها، 
 ككراء األكمة ما كراءىا، كما جاء ىف ا٤بثل.

أف ا٤بمارسات على األرض تلكد أف الكثّب من مفاصل الدكلة ما زالت بأيدل  -ٔ
ف ىناؾ استمرارنا لتمييع كتضييع القضايا كاستنزاؼ الثورة بيياب العدالة ككثرة الفلوؿ كأ

 االعتصامات كاإلضرابات كتعطيل اإلنتاج.
أف بعض ملسسات القضاء كٖباصة احملكمة الدستورية ميسي سة كتلع  دكرنا  -ٕ

عكسينا ٤بسار الثورة كتعرقل مسّبهتا، كبعض أعضائها صرح بذل  كأباف عن توجهو 
السياسى كعن دكره ىف ٙبريض العسكر على البقاء ىف ا٢بكم كعلى اإلعبلف الدستورل 
ا٤بكمل الذل خوؿ للمجلس العسكرل أف ٲبس  بكل السلطات ىف يديو، األمر الذل 
موؿ ملسسة الرئاسة كالرئيس ا٤بنتلخ  إىل ٦برد صورة كعلم كنشيد كمراسم دكف أف 

ىف ذل  الوقت إنو رئيس منزكع السلطة، أك  ٛبل  ٦برد اٚباذ قرار بسيط مٌب قيل عنو
 منزكع "الدسم"، كما كاف ٰبلو لبعض ضيوؼ الفضائيات أف يتهكم عليو مْب يصفو.

أثبتت ا٢بقائق ىف اللجنة الدستورية لصياغة الدستور أف ا٤بواد الٌب اعَبض األعضاء  -ٖ
مث كاف عليها عدلت ٝبيعها كمدث الوفاؽ مو٥با ككقعوا بإمضائهم عليها، كمن 

انسحاب أكثر الذين انسحبوا من اللجنة الدستورية مل يكن إال جملرد تعطيل اللجنة 
كإعاقة عملها كإفشاؿ مشركع الدستور. كأهنا عندما اقَببت من االنتهاء من صياغة 
الدستور بدأ التنمر ٥با كالَببص اها كرفعت دعاكل ىف احملكمة الدستورية مطالبة ببطبلهنا 

 ٢بكم ببطبلهنا مسبقا قبل أف يصدر ا٢بكم.كتسربت أخبار ا
أف الشع  ا٤بصرل يدرؾ ٕبسو الوطُب أف من أساءكا إىل القضاة كباعوا  -ٗ

ضمائرىم ال ٲبثلوف القضاء كليسوا ضمّب العدالة كٯب  أف تتوارل خجبلن أصواهتم 
 القبيحة.
 أف ٙبصْب قرارات الرئيس كالذل جاء ىف اإلعبلف الدستورل كأثار جدالن  -َُ

كغضبنا ىذا التحصْب ٛبتعت بو اللجنة العليا لبلنتلخابات، كيتمتع بو اجمللس األعلى 
للقضاء، كيتمتع بو النائ  العاـ، كيتمتع بو كل قضاة مصر كما يتمتع بو أعضاء احملكمة 



473 

 

الدستورية العليا، فلماذا يستكثره البعض على رئيس ا١بمهورية ك٤بدة أربعة أشهر على 
ؼ عصي  تتعرض فيو الشرعية لبلغتياؿ السياسى كيتعرض فيو أكثر مدل؟ كىف ظر 

الوطن ٤بلامرة من فلوؿ الثورة ا٤بضادة كا٤بتحالفْب معها من بعض قضاة مصر كبعض 
 اإلعبلميْب كبعض رموز القول السياسية ككذل  أصحاب رأس ا٤باؿ ا٤بنهوب.

كلن أعكر مزاجهم بعد ىذه العشرة الطيبة بالتأكيد سأكوف لطيفنا مع السادة القراء 
باإلشارة إىل تفاصيل اللقاءات الٌب ٛبت خبلؿ ىذا األسبوع كاستمرت مٌب الفجر بْب 
ٝباعة "عبدك مشتاؽ" بعض رموز ا٤بعارضة كبْب فلوؿ النظاـ السابق من رجاؿ أعماؿ 
كإعبلميْب كمتلخصصْب ىف توريد البلطجية لبدء عمليات الندب اإلعبلمى لتكوف 

ت اقتحاـ كزارة الداخلية كمديريات األمن كمرؽ مقرات مزب ا٢برية بالتزامن مع ٧باكال
كالعدالة كإثارة العنف كالقتل كالتدمّب إلثارة الفوضى كإسقاط الرئيس ا٤بنتلخ  الذل 
يصر على استكماؿ الدستور كإعادة احملاكمات ك٧باربة الفساد كرد األمواؿ كاألراضى 

  اللقاءات مٌب ال أساىم ىف زيادة اليأس ا٤بنهوبة من الدكلة، لن أتعرض لتفاصيل تل
 كاإلمباط من معارضة ٬ب  فقدت مصداقيتها كمياءىا، كفقدت معو مٌب ٞبرة ا٣بجل.
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 )*( وُذ إٌغبء.. أَ وُذ اٌغُبعُني؟

عشق الظهور أماـ الكامّبات يشكل عند بعض الناس نوعنا من اإلدماف ا٤برضى 
كبعض السياسيْب  لظهور كلو كانت ٗبصيبة.الذل يدفع صامبو إىل البحث عن كسيلة ل

مْب يفشل كينصرؼ الناخبوف عنو كيسقط ىف االنتلخابات أماـ ا٤بنافس فإنو يعز عليو 
ا عن الكامّبات كالفضائيات الٌب أدمن الظهور عليها، فيلجأ إىل نوع من  أف يتوارل بعيدن

 الكيد السياسى ييرينا با٤بقارنة بينو كبْب كيد النساء.
أف كيد النساء عظيم، لكنو من فرط ذكائو ال يفصح عن نفسو، كال يظهر كمعلـو 

خطتو، كمن مث تقف أمامو مائرنا تضرب أٟباسنا ىف أسداس، كٚبيىمًٌن مرة ذات اليمْب 
كأخرل ذات الشماؿ، كىو كيد يصحبو مع الذكاء الشديد بعض ا٢بياء كا٣بجل، أما  

كمن مث ٲبكن أف تكتشفو بسهولة، كأف كيد السياسيْب فهو كيد مكشوؼ كيفتقد ا٢بنكة 
تبطلو بشدة، كأف ترد عليو كتردعو بسرعة، كىو بعكس كيد النساء يفتقد ا٢بياء 
كا٣بجل كيتبجح بالقبح كيعلن مٌب عن خيانتو كخيبتو ىف كثّب من تصرٰباتو ككلما ٙبدث 

ا عن السامعْب.  أساء، كذل  من سوء الطالع بعيدن
كف أف ٙبصن نفس  كمن مث تكوف ضربتو قوية كأثره كيد النساء تشعر بو فجأة، د

مدكيان، بينما كيد السياسيْب عبيط، ٘بده مصحوبنا ٖبفة العقل، يتلخبط ىف توجهو، كيعلن 
عن ىدفو كتنكشف خطتو كمن مث ٲبكن  أف تتبلشاه كأف هترب منو، كأف تتجاىلو 

قّبا لشأنو كاستصياران كتنظر إليو بسلخرية، كٲبكن  أيضنا أف ٚبرج لسان  لو ىزءنا بو كٙب
 ألىدافو ا٤بتدنية.

بعض كيد النساء يكوف رد فعل لفشل ا٤برأة كمرماهنا من معشوؽ مل تستطع 
ا٢بصوؿ منو على ما تريد، كيكوف ىذا الكيد عن م  ال عن تكلف، كتكف ا٤برأة عن  

ًلكين  ال ًذم ليٍمتػين ًِب  ًفيًو كىلىقىٍد رىاكىٍدتيوي عىٍن كيدىا إف مقق ا٤بعشوؽ ٥با ما تريد: )قىالىٍت فىذى
(، ِّنػىٍفًسًو فىاٍستػىٍعصىمى كىلىًئٍن ملٍى يػىٍفعىٍل مىا آىميريهي لىييٍسجىنىن  كىلىيىكيونىٍن ًمنى الص اًغرًينى( )يوسف 

بينما كيد السياسيْب يكوف عن تكلف للوطنية كعن بيض شديد لكل ما ىو إسبلمى كال 
ما يريد. كغالبنا ما تكوف دكافعو نتيجة الفشل ىف يتلخلى عنو صامبو كلو مققت لو كل 

مصوؿ صامبو على ا٤بنص  الذل كانت تتوؽ إليو نفسو فيتحوؿ إىل ما يعرؼ ىف 

                                                 
 ـَُِِ – ُِ - َٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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الفكاىة الشعبية ب"عبدك مشتاؽ"، كعبدك مشتاؽ ىو ٭بوذج لنوع من البشر مستعد 
 يد.لبيع كل شىء كالتنازؿ عن كل شىء مٌب عن الوطن ىف سبيل ا٢بصوؿ على ما ير 

كاألزمات عادة تكشف معادف الرجاؿ، كبعض السياسيْب قد ٚبتلف معو ىف الفكر 
كالتوجو كاأليديولوجية كلكن  ال ٲبكن أف تشك  ىف كطنيتو، كاختبلف  معو ال ٲبنع  
من اإلشادة بو كالتقدير ألدبو كمسن منطقو كعقبلنيتو ىف ا٢بوار كإف اختلف مع ، من 

 ىلالء الدكتور أٲبن نور.
ما "عبدك مشتاؽ" يدفعو شبق ا٢برماف كا٢برص على ا٤بوقع كالظهور ا٤بدمن أماـ بين

الكامّبات ليستعدل األجنىب على بلده، فتفضحو مواقفو كتعرل كتكشف ا٤بلخبوء ىف 
صدره فتأتى تصرٰباتو فاضحة لنواياه كمفضومة للجميع كإف ماكؿ إخفاءىا بستار 

 ا٤بوسيقى كمنانو الشديد ٢بقوؽ ا٤برأة. اليض  من أجل ا٥بولوكوست كخوفو على ٙبرَل
األزمة األخّبة كشفت أيضان كثّبنا من رموز القول الثورية كفضحت أمواؿ النلخبة 
كأظهرت بعضهم كىم ٲبارسوف دكر "الست كيداىم" مْب تعَبض جملرد االعَباض لتكيد 

صىب آخر من صبياف الست كيداىم يعرب عن مطالبو على  العوازؿ كتفرس خصومها.
إمدل الفضائيات بضركرة إلياء اإلعبلف الدستورل كإلياء اللجنة التأسيسية فتقوؿ لو 
ا٤بذيعة: سينتهى اإلعبلف الدستورل بعد أسبوع كامد ميث يصوت الشع  على 
الدستور ا١بديد، كاللجنة التأسيسية انتهى عملها بالفعل ألهنا أهنت مهمتها، فّبد 

 ييت!!سيادتو: ال بد من إليائها مٌب لو أل
بدكرىا تسألو: ما ىى ا٤بواد الٌب تعَبض مضرت  عليها؟ فيقوؿ: الدستور كلو، 
سلقوه ىف ساعات ككضع ىف جنح الظبلـ فهو دستور نصف الليل، ترد عليو ا٤بذيعة: 
الدستور كضع ىف ستة شهور كنوقشت مواده بعد ا٤براجعة للمرة الرابعة كالصياغة 

شات التليفزيوف كعلى مدار يـو كليلة بالكامل، األخّبة مادة مادة كنقل ذل  على شا
فّبد سيادتو: القول الوطنية انسحبت منو كانسحبت الكنيسة، تقوؿ لو ا٤بذيعة الذين 

عضوان كمت دعوهتم للعودة للمناقشة أكثر من مرة  ُُانسحبوا من التعديل األخّب فقط 
نتهاء من العمل ىف كعندما أصركا على االنسحاب صعدت اللجنة بدائلهم مٌب يتم اال

ا٤بوعد احملدد. فيقوؿ: لكن الكنيسة انسحبت! ا٤بذيعة: ٩بثلو الكنيسة أبدكا اعَباضهم 
على بعض ا٤بواد كمت تعديلها ككقع مندكبوىا با٤بوافقة على ا٤بواد بعد تعديلها 
كبإمضائهم، فيقوؿ صامبنا: لكنها انسحبت. تقوؿ ا٤بذيعة: الكنيسة استمرت ىف 
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ور فلماذا تنسح  ىف اللحظات األخّبة....؟ فبل ٯبي  صامبنا كال اللجنة ستة شه
 ٘بي  الكنيسة أيضنا.

ىذا ٭بوذج من الكيد السياسى الذل ٰبرض الناس على التظاىر ىف الشارع كا٣بركج 
للعصياف ا٤بدٌل كيعمل على تعطيل ملسسات الدكلة كالبقاء ٧بل  سر مٌب ال تنجح 

ا٤بعارضة يعلن أنو لن يتحالف مع الفلوؿ فقط كإ٭با  يناير. رمز آخر من رموز ِٓثورة 
ىو على استعداد أف يتحالف كلو مع الشيطاف ىف سبيل إسقاط مكم اإلسبلميْب. مبدأ 
إعادة احملاكمات ىو سب  كل ىذا السعار الذل أصااهم ألنو لن يكوف أمد من 

ا عن أيدل العدالة، كا٣بوؼ من ٧باسبة ال فاسدين ىو الدافع الفاسدين كما أكثرىم بعيدن
 األكؿ ٥بذه ا٢بركب السياسية. كليس صناعة الديكتاتورية كما يدعوف.

كاضح جد ا أف القضية ليست اإلعبلف الدستورل كال ا٣بوؼ على مصر من 
الديكتاتورية، كإ٭با ىى كراىية اإلسبلـ ذاتو فقد صرح أمد كتااهم "طارؽ ا٢بجى" بأف 

 كسلخر من اإلسبلميْب كسلخر من اإلسبلـ نفسو.اإلسبلـ ال يناس  أمفاد الفراعنة، 
كاضح أيضنا أف ىناؾ إصرارنا على تعطيل ملسسات الدكلة كالبقاء ىف النفق ا٤بظلم 
بعد قرابة عامْب من قياـ الثورة كالوسائل إىل ذل  ىو تربص التيارات السياسية بالقول 

رفعو الزند ك٦بموعتو اإلسبلمية، كأف اإلعبلف الدستورل ما ىو إال قميص عثماف الذل ي
، كىم أنفسهم قد  ىف ا٥بيئة القضائية ٩بن يتاجركف بقصة العدكاف على القضاء اليـو
أصااهم ا٣برس فلم ينطقوا مْب تعرض بعض القضاة الشرفاء للضرب ىف شوارع القاىرة 
على أيدل ضباط كجنود مبامث أمن الدكلة ا٤بنحل كأماـ دار القضاء العاىل عندما 

اىرة لبلعَباض على تزكير االنتلخابات. نفس الشلخص اليـو الذل ٲبؤل خرجوا ىف مظ
الدنيا ضجيجنا كٰبرض القضاة على االمتناع عن العمل ىو نفسو توجو باللـو لزمبلئو 
القضاة الذين ٙبدكا نظاـ ا٤بلخلوع كاعَبضوا عليو قائبل: ما الذل أخرجهم! كلنا نعرؼ 

ه اجمللس العسكرل بعد استشارة قاضية قصة اإلعبلف الدستورل ا٤بكمل كالذل أصدر 
ىف احملكمة الدستورية ككاف ىذا اإلعبلف يكرس كل السلطات ىف أيدل العسكر كمل 
نسمع لصام  الصوت العاىل كالضجيج األعلى اعَباضنا على ىذا اإلعبلف، كمل ٯبمع 

ـ، كعندما ناديو ليندد بو، كمل نسمع لو أل هتديد بتعليق العمل ىف احملاكم كما نسمع اليو 
تقدـ بعض احملامْب برفع قضايا ضد اإلعبلف الدستورل ا٤بكمل الذل أصدره العسكر  
كاف رد احملكمة الدستورية أف اإلعبلف الدستورل من أعماؿ السيادة، كال ٯبوز ألل 

 جهة قضائية االعَباض عليو.
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ض إذنا فحكاية التيوؿ على سلطة القضاء قصة ٠بجة كثقيلة الدـ يتاجر اها البع
 كيتلخذ منها كسيلة لتحقيق أغراض أخرل ال صلة ٥با ال بالقضاء كال با٢بريات.

ىف ىذا ا١بو من الَببص بالثورة كٗبلسسات الدكلة ىل كاف على الرئيس أف ينتظر 
لتصدر احملكمة الدستورية قرارنا ٕبل ٦بلس الشورل كإبطاؿ اللجنة التأسيسية للدستور 

ى مث يبدأ الطعن ىف شرعية الرئيس ا٤بنتلخ  كعودة كتعود مصر ٤برملة الفراغ التشريع
الفريق ا٥بارب كتدخل مصر ىف نفق مظلم مرة أخرل..؟ أـ كاف من الواج  على 
الرئيس ا٤بنتلخ  بإرادة الشع  أف ٰبمى الثورة ٩بن يَببصوف اها كيعطلوف مسّبهتا 

لة كإال  كيعملوف على عودة النظاـ السابق بإمداث فراغ تشريعى كىدـ ملسسات الدك 
كاف مقصرنا ىف أداء كاجبو، كمن مث كاف البد من ٞباية استقرار الببلد كلو بإعبلف 
دستورل ملقت ك٤بدة أياـ إىل أف تستكمل الدكلة دستورىا ا١بديد كتتكوف ا٤بلسسة 
التشريعية ا٤بتمثلة ىف ٦بلس الشع ، كمن مث فبهذا اإلعبلف الدستورل تستكمل ملسسة 

ة الٌب ٙبمى اها ملسسات الدكلة من التفك  الذل يسعى إليو الرئاسة آليات السياد
البعض، لكن أتباع "الست كيداىم" يقلدكهنا ىف مواقفها مْب تكيد العزاؿ مزك النعل 
بالنعل مٌب لو دخلت الست كيداىم ىف جحر ض  فنظائرىا كأشباىها ىف قول 

ائهم مْب يقوؿ: ا٤بعارضة السياسية ىف مصر يأخذكف نفس ا٤بوقف، مٌب إف أمد زعم
 إنو لن يعَبؼ بالدستور مٌب كلو كافق عليو الشع  ىف االستفتاء.

بقيت نقطة كامدة مٌب تكتمل ا٤بقارنة بْب كيد النساء ككيد السياسيْب كىى أف  
كيد النساء أمياننا يكوف عن رغبة ىف استئثار ا٤برأة بقل  رجل ٙببو كٙباكؿ ا٢بيلولة بينو 

س الرجل، فتص  كيدىا على األخرل، فإذا ٪بحت كبْب ضرة أخرل تشاركها نف
األخرل ىف االمتفاظ ٗبوقعها كتأ ى الرجل كرفض القسمة الضيزل كيئست ا٤برأة منو أك 
من ضرهتا كفشلت ىف إخضاعو لرغبتها، فإهنا تكتفى ظاىري ا ٗبا لديها كما مصلت عليو، 

ياسيْب ال يكتفى ٗبا كتوقف مرب كيدىا ملقتان مٌب تسنح فرصة أخرل، بينما كيد الس
مصل عليو كال يقف عند مدكد العدؿ الذل كاف غائبنا عن ا٤بشهد كقد عاد إليو، كال 
يقنع بأنو شري  ىف العمل الوطُب من موقع ا٤بعارض كال يكتفى بدعوة خصمو للحوار 
معو كالوصوؿ إىل ملوؿ كال مٌب باستجابة خصمو السياسى ٤بطالبو، كإ٭با ٰباكؿ تصعيد 

كإخضاع ا٣بصم كتدمّبه بشٌب األسالي ، كمن مث فكيد النساء فيو بعض ا٣بلق  ا٤بواقف
كيعرؼ بعض ا٢بياء كلديو شىء من ا٣بجل، بينما كيد السياسيْب فقد كل ا٢بياء كال 

 يعرؼ ا٣بلق كليس لديو شىء من ٞبرة ا٣بجل.
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 )*( أَ اٌذُٔب وػمىق إٌخجخ
قنا على مواقف النلخبة ا٤بتناقضة بعض البسطاء من ذكل التجارب قاؿ ىل يومنا معل

ا من الشرح فقلت لو: ماذا تقصد  بأهنم: "أٍصيىعي من شلىب" مل أفهم العبارة كطلبت مزيدن
ياعم بأهنم أٍصيىعي من شلىب؟ فشرح ىل أف شلىب ىذا كامد عاطل ليس لو شيلة كال 

يأخذ بعض مشيلة غّب ا٢بىٍكى على الناس، ىو يَبدد على أبواب األثرياء ىف القرية، ك 
فتاهتم، كييسىلًٌيهم با٢بديث عن فبلف كفبلف كعبلف، مٌب أصبح مضربنا للمثل لكل 
 عاطل ال يقدـ شيئنا، لكنو فقط ٯبلس طوؿ النهار كالليل مشيوالن بنقد من يعملوف".

شليب، النموذج الذل ساقو ىل أمد البسطاء يعكس أف شع  مصر أـ الدنيا، ك أـ 
لسلخرية ٩بن ينظركف إليو بيركر كاستعبلء، كما يسلخر من بناة ا٢بضارة، قادر على ا

 جبلديو كالتهكم عليهم مٌب ىف أشد ظركؼ الدكتاتورية ظبلمنا ككمشية.
كالكل يعرؼ أف مصر أـ الدنيا أكرب من أل تيار، كلن يستطيع تيار بعينو أف 

وجهات، ٰبتويها كلها، كألف خريطة االنتماءات متعددة األلواف كاألطياؼ كالرؤل كالت
 لذل  فهى أكرب من أف تنحصر ىف ٝباعة كامدة سياسية أك ثقافية.

كىف العامل القدَل كاف ٲبكن قهر اآلخر كنفيو كالقضاء عليو، أما ىف العامل ا٢بديث 
فهناؾ مالة اضطرار مٌب لؤلضداد لتتعايش معا، كال يستطيع أمدنا مهما كاف أف ينفى 

تكر الوطنية كأف ٱبتزؿ الوطن كلو ىف فكرتو أك اآلخر، كما ال يستطيع فصيل كامد أف ٰب
كىف الدٲبقراطيات ا٢بديثة يظل الصراع السياسى بضوابطو ىو القانوف  ىف أيديولوجيتو.

السائد بْب ا٢بكومة كا٤بعارضة، فا٤بعارضة ال تضيع فرصة إال كتنتقد ا٢بكومة، كنقد 
عارضة ىف استقطاب الربامج ا٢بكومية كخططها كبياف قصورىا كامد من آليات ا٤ب

الناخ  كٙبويل ا٫بيازه بالوسائل ا٤بتعددة، كمنها بالطبع السلوكيات الشلخصية ألعضاء 
ا٢بكومة إذا خرجت عن مألوؼ العادات كالقيم ا٤بتعارؼ عليها، كقد يكوف النقد الذعنا 
كمكلفنا، كقد ٚبسر ا٢بكومة بعض مواقعها جراء عمليات النقد ىذه لتمؤلىا ا٤بعارضة، 

القيم ا٤بتعارؼ عليها ىف أعرؽ اجملتمعات الدٲبقراطية أف ىنال  تقاليد ىف ا٤بمارسة  كمن
السياسية ٯب  أف تراعى، كمقوؿ ا٢بريات العامة ٗبا فيها مقل التعبّب عن الرأل تنضبط 

                                                 
 ـَُِِ – َُ - ُّ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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بتل  التقاليد كتعرؼ مدكدىا، كتقف عندىا كال ٲبكن أف تتجاكزىا، كمن يفعل ذل  
ا ا٤بتابعوف كالبامثوف ىف النظم السياسية.يتعرض للمساءلة القانون  ية، يعرؼ ذل  جيدن

ككسط ىذه ا٤بسامة الضلخمة من ا٢برية بضوابطها تدرؾ ىذه اجملتمعات أنو من 
مصلحة الوطن كا٤بواطن أف تكوف ىناؾ معارضة قوية ك٧بَبمة، تنتقد بأمانة، كتتصرؼ 

 ٗبسئولية كتعلى مصلحة الوطن على ا٤بصلحة ا٣باصة.
م ىف ىذه اجملتمعات ليس ىو الدكلة، كمن مث فهم ال يعرفوف صناعة كا٢باك

الفرعوف، صناعة الفرعوف صناعة ٧بلية ال توجد إال ىف شعوب العامل الثالث، كىى تعُب 
أف ٱبتزؿ الوطن ىف شلخص الرئيس، فيكوف بشلخصو كسياساتو كتصرفاتو خطا أٞبر، 

عل ٦برد التعرض لسياساتو جرٲبة كيصبح لو من القداسة ا٤بقننة كغّب ا٤بقننة ما ٯب
تستوج  العقاب، فضبلن عن جرٲبة التعرض لذاتو، كمن مث عرفت بعض الدكؿ مصطلح 

 "العي  ىف الذات ا٤بلكية"
كمع يقيُب القاطع الذل يدعمو الدليل كالواقع، كخرب التاريخ ا٤بوثق أف اإلسبلـ ىو 

سائدة، إال أنُب لن أٙبدث أسبق النظم ىف ٦باؿ ا٢بريات الشلخصية من كل النماذج ال
عن ٭بوذج منو مٌب ال يتهمنا فصيح أسّب لثقافتهم كسلخافاهتم أيضنا بأننا نرغ  ىف 
العودة اهم إىل عصور الظبلمية كما يرددكف؛ لذل  سنأتى بنموذج من اليرب الذل ىو 

 قبلة ىلالء ككعبتهم مٌب يكوف أقرب إىل فهمهم كأقطع ٢بجتهم.
ب مىن يتطاكؿ على شلخص الرئيس، كقد مدث ذل  منذ أقوؿ: رٗبا كاف ىف الير 

شهر عندنا ىنا ىف أسَباليا، عندما عر ض مذيع مشهور برئيسة الوزراء السيدة "جوليا 
جيبلرد" كقاؿ: "إف كالدىا مات مسرة من كثرة كذاها"، كلكن ا٢بادثة مل ٛبر ىكذا بل 

ؽ، كأمدث ارتباكنا عام ا، كأثار أخذت امتدادنا ىدد احملطة الٌب يعمل فيها ا٤بذيع باإلغبل
سلخط ا١بميع ٗبن فيهم ا٤بعارضوف لسياسة جيبلرد؛ ألف لديهم قواعد تضبط طريقة 
النقد كتنظم شلكف اجملتمع كٛبنح ا٢بريات للجميع كتفرض مسلكليات على من يسىء، 

 كقد اضطر ا٤بذيع ا٤بشهور أف يقدـ اعتذارنا، لكن رئيسة الوزراء مل تقبل االعتذار.
كالتجربة الدٲبقراطية ىف مصر جديدة، كمن مث فمن ا٤بقبوؿ أف ٱبتلف بعض شرائح 
الشع  ا٤بصرل العظيم على شلخص الرئيس، كقد ٱبتلف معو ىف ا٤بنهج، كقد يعَبض 
على بعض قراراتو كيعارض سياساتو، كلكن ذل  كلو شىء كإىانة شلخص الرئيس كٙبقّب 

 من تيار ال نرضى بو أك ال نقبلو شيء آخر. رموز الدكلة بأشلخاصهم جملرد أنو أك أهنم
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إىانة شلخص الرئيس أك أل رمز آخر من رموز الدكلة تعُب خلط ما ىو خاص ٗبا 
ىو عاـ، كاألمر ىنا ال يتصل من قري  أك من بعيد بصناعة الفرعوف أك بإضفاء قداسة 

فسها كمصانة على شلخص مٌب لو كاف الرئيس؛ ألف األصل ىف اجملتمعات الٌب ٙبَـب ن
أف شلخصية اإلنساف ككرامتو مصانة ٗبوج  ا٢بقوؽ العامة للبشر بصرؼ النظر عن 
موقعو كمكانتو، كمن مث فالنقد ٯب  أف يتناكؿ السلوؾ السياسى كا٣بطط كالربامج، 
كليس خصوصيات األشلخاص، كأشكاؿ أجسادىم كأقفيتهم، كقد كفانا ملكنة الكبلـ 

 األستاذ ٧بمد يوسف عدس ٗبقاؿ ٩بتع بعنواف ىف ىذا ا٤بوضوع أستاذنا الكات  الكبّب
" كٲبكن للقارئ الكرَل ا٤بصريوفٔبريدة " َُِِأكتوبر  ٖ"نظرية األقفية" نشر بتاريخ 

 الرجوع إليو كاالستفادة كاالستمتاع ٗبا جاء فيو.
كالدكلة بتعريف بسيط ىى كل األجهزة الٌب تدير شأف الوطن، كٙبمى مقوؽ 

، كنقدىا ىف سياستها كبرا٦بها كخططها شىء، غّب التطاكؿ ا٤بواطن، كٙبقق طموماتو
كالتجاكز كأسلوب الكذب، فهذا سقوط ال عبلقة لو بالنقد الصحيح كال با٤بعارضة، 
كإطبلؽ العناف لكل سفيو باسم ا٢برية ليسىء لآلخرين جرٲبة ىف مق اجملتمع كطنا 

 كمواطنْب، كإال كاف ا٢بطيئة كىو شر الناس زعيما عبقريا.
لنقد البناء ألداء الوزراء أك مٌب الرئيس شىء آخر غّب ذل  السفو ا٤بوتور الذل ا

يتناكؿ شلخص الرئيس، كيعرض بقفاه كما ٙبدث صام  ٞبالة ا٢بط  كرفيقو ا٤بيمور 
 رساـ الكاريكاتّب.

الدكلة اهذا ا٤بفهـو البد ٥با من سياج ٰبمى مهابتها كيرد عنها تطاكؿ الصيار 
 وتورين الذين ال يعملوف ال لصاٌف الوطن كال لصاٌف ا٤بواطن.كالسفهاء، كيردع ا٤ب

ما نسمعو كنشاىده ىف القنوات الفضائية ليس إال سقوطا ٯب  ٞباية اجملتمع منو، 
كبذاءات البعض ٩بن كاف باألمس يعمل خادمنا لنظاـ مبارؾ كأكالده ليست مقبولة، 

ح اجملتمع اها، كأعتقد أف ىف كليست مرية كال جرأة، كال شجاعة رأم، كال ٯب  أف يسم
القانوف ما يلدب أصحااها كيقف اهم عند مدكد اللياقة االجتماعية كاألخبلقية ٤بصر 

 كشعبها كرئيسها كىيبة دكلتها.
ك٫بن نفهم أف مديث رموز النلخبة ا٤بتكرر كنقدىا ١بماعات اإلسبلـ السياسى 

كاليري  أنو نقد يرتد أضحى سبوبة كأكل عيش، لكنو مديث ٩بل ك٧بزف ك٨بجل أيضا، 
إىل أصحابو كمن أطلقوه، فهم دائمنا ٰبدثوؾ كٰبذركؾ من ٝباعات اإلسبلـ السياسى 
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كأهنم خطر على ا٢بياة كعلى مدنية الدكلة، كأهنم يسعوف إلقامة خبلفة إسبلمية، كأهنم 
أكثر سيطرة على الشارع، كأكثر تأثّبنا على الناس، كأكثر مضورنا ىف مشاكل اجملتمع 

 ضاياه، كأهنم كأهنم كأهنم إىل آخر ىذه القائمة ا٤بملة كا٤بكركرة،كق
كىذا الذل يَبدد على ألسنة خصـو ٝباعات اإلسبلـ السياسى ىو مدح فيهم من 
ميث إرادة الذـ، كإشادة بقدرهتم كمضورىم كتأثّبىم كفاعليتهم، كإذا كاف األمر كذل  

من ينقدكف كيطيلوف ألسنتهم ىف  فهو ىف ذات الوقت شهادة اعَباؼ ٖبيبة كفشل كعجز
 تناكؿ اآلخرين.

ا٢بقيقة أف النلخبة تائهة كضائعة، كليس ٥با من رصيد غّب الكبلـ التافو الذل 
ٲبللكف بو فراغ الفضائيات الفارغة، ككأهنم ينتقموف من الشارع الفارغ من كجودىم، 

ال ٘بار شعارات، كالذل فض يديو منهم كأدرؾ بفطرتو الذكية رغم بساطتو أهنم ليسوا إ
كأهنم ال ميلة ٥بم غّب الكبلـ الذل يساىم ىف إبقاء التلخلف كيباعد بيننا كبْب االستقرار 
كاالنتقاؿ إىل مرملة البناء كالتنمية ألنو يلـز ا٢بياة السياسية كل يـو بإضافة عقد 

 جديدة.
ملبسو  شلىب ىذا الذل بدأنا با٢بديث عنو، لو نظائر كأشباه، رٗبا ليسوا ىف بساطة

كمطعمو كمأكاه، كأيضنا ليسوا ىف بساطة طموماتو كأطماعو، فأشباىو كنظراؤه ٰبسنوف 
اختيار مبلبسهم ىف الشتاء كالصيف، كالصباح كا٤بساء، كٰبسنوف اختيار أربطة العنق 

 كعرض الكبلـ ا٤بنمق، لكنهم ال ٰبسنوف اختيار مواقفهم من أجل الوطن.
ظ بالقدر الثقاىف الذل ٯبعلو يستشعر ا٣بجل ٩با شلىب أصدؽ ٥بجة منهم؛ ألنو مل ٰب

يفعلو، كلذل  فهو معذكر عرفا كقانونا ألنو ال يعلم كمل يدع العلم، كمل ييض ؛ ألف 
ا يتجاىلو كال يعده ضمن ا٤بثقفْب، كمل يثر مْب مل يقع عليو االختيار ليكوف عضو  أمدن

 اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
تبطلو كطوؿ لسانو أصدؽ ٥بجة منهم فيما يفعلو، ألنو يعرؼ شلىب رٗبا يكوف رغم 

مجم نفسو، بينما ىم يفعلوف ذل  ىف الوقت الذل يقدموف أنفسهم على أهنم قادة 
الرأل كأصحاب الفعاليات الثقافية كالسياسية، كمشاىّب األمة كٞباة الثورة، كا٢بريصوف 

لى األقل مل ٰبظ بالقدر الثقاىف على ٙبقيق أىدافها.نعم شلىب أصدؽ ٥بجة منهم؛ ألنو ع
 الذل ٯبعلو ٧بل ا٤ببلـ كالعتاب كالسلخرية.
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 )*( إٌفك ادلظٍُ.. أو األفك اٌؼبيل

دىاليز السياسة تكشف ل  كل يـو عن جديد يف جعبتها، كالفَبة األخّبة الٌب 
عاشتها مصر بقدر ما ٞبلت من ا٤بعاناة كالتوتر كالضيط على األعصاب، بقدر ما  

ا ككأهنا األشعة ا٤بيناطيسية كيف يتحرؾ الفلوؿ، ككيف يتحالف معهم رموز  كشفت لن
 كاف اجملتمع ينظر إليهم بكثّب من التقدير.

خطة الذين يلعبوف بالنار ال مانع فيها أف تطعم بقلة من القضاة احملسوبْب على 
 النظاـ ا٤بلخلوع على اعتبار أهنم ٞباة الدستور كمراس ٤بدنية الدكلة ىف مواجهة

 الظبلميْب.
القلة ا٤بستلخدمة كالٌب انكشفت ال ٲبكن أف تقدح ىف كالء كعدالة كل القضاة 
الشرفاء لوطنهم، كقد أثبتت ملسسة القضاء ٗبواقفها األخّبة أهنا شا٨بة كأهنا عصية 

ا منهم.  كأهنا أكرب كأجل من أف ٲبتطيها أمد كلو كاف كامدن
تعمل قنوات الفلوؿ كقد كصل ا٥بزؿ  يف ا١بناح اآلخر من فيلق ا٥بجـو على الثورة

فيها إىل هناية ما ٲبكن أف يصل إليو، كال ٲبكن  كبامث أك مراق  أف ٙبكم عليها 
بالتحيز كعدـ ا٢بيادية أك ا٤بوضوعية، فاألمر قد ٘باكز ذل  ككصل إىل مد العداء 
الصريح كالعدكاف الصارخ ليس فقط على اإلخواف كتنظيم سياسي، كإ٭با على إرادة 

 الشع  كالشرعية كملسسة الرئاسة كالرئيس ذاتو.
 إرادة شع  قد اختار كمارس إرادتو بعد فَبات استبداد استمرت عقودنا ال تعنيهم.
خركج ا٤بصريْب يف منظر مهي  كمٌب من بليت أعمارىم الثمانْب ليدلوا بأصواهتم 

 كليساٮبوا يف بناء دٲبقراطية جديدة ليس ٥با مساب عندىم.
يد الذل جاء ليحكم مصر بشرعية انتلخاب مر كنزيو يريدكف أف الرجل الوم

 يسقطوه.
ا على  ا بندن الدستور الذل نوقشت بنوده على مدار ستة أشهر كعرضتو اللجنة بندن

 شاشات التليفزيوف يركنو دستورنا للعبيد.
                                                 

 ـَُِِ – ُِ - ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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إلياء اإلعبلف الدستورل كاتفاؽ أغل  القول الوطنية على إعبلف جديد كنزكؿ 
رغبة ا٤بتحاكرين ال هتمهم، ا٤بهم ىو إذالؿ الشرعية كنزعها عن أصحااها الرئيس على 

 كإثارة الفوضى كتشكيل ٦بلس رئاسي جديد.
الرجاؿ ا٤بعركفوف بنزاىتم كنظافة أيديهم كقلواهم كعقو٥بم، كبعدما سهركا الليايل 

الرجاؿ لًييًعد كا لشع  مصر كثيقة دستور جديد ٰبمى كرامتهم كمقوقهم كمرياهتم ىلالء 
الذين سهركا كبذلوا تطاكؿ البعض عليهم، كناؿ السفهاء منهم، ك٘برأ عليهم كل ركيبضة 

 ال يدرل من أمر نفسو شيئنا، فهل ىناؾ إسفاؼ كسقوط أكرب من ذل ؟
تأمل شعارات بعضهم: "شع  جاىل كأمي ال ٯبوز لو أف ينعم باستقرار" كقد 

الذين ال يقرأكف كال يكتبوف من مق كصل األمر بوامد من كربائهم أف طال  ٕبرماف 
التصويت يف االنتلخابات!!! أرأيتم دٲبقراطية أفضل من ذل ؟ أرأيتم ٞباية ٢بقوؽ 

 اإلنساف أكرب من ذل ؟
الرئيس ىف نظرىم فاقد للشرعية ألنو يف ٟبسة شهور مل يأمر النيل بالفيضاف كال 

 السماء أف ٛبطر ذىبنا كال األرض لتلخرج أثقا٥با.
كلهم ضده؛ ألنو ٰبوؿ ا٤بصريْب   ا٤بصريوفف كإلو جديد ٯب  أف يثور إنو فرعو 

السادة إىل أسرل كعبيد، جاء إىل ا٢بكم بعد ثورة ضحت فيها مصر بأبنائها بعضهم 
ذىبوا شهداءن، كاآلخركف مصابوف فلم يأخذ بثأرىم كمل يأت ٕبقوقهم، يريد أف يبيع قناة 

 اإلسكندرية يف الصيف أيضنا فبل تَبكوه. السويس كيعرض سيناء لئلٯبار مفركشة كرٗبا
، كردـ هنر النيل كنقل ٛبثاؿ  يريد أف يهدـ السد العاىل، كرٗبا يفكر يف ىدـ ا٥بـر
هنضة مصر إىل طرابورا، كيدعو إىل مشود قندىار يف قل  القاىرة، كسييّب اسم ميداف 

ارع بنت زمعة، التحرير ليكوف ميداف اإلماـ النيسابورل،أما شارع بوليفار فسيصبح ش
 أليس ىو من فصيل اإلسبلـ ا٤بتطرؼ... فاعزلوه كأسقطوه!!!

أما ٝباعتو فحدث كال مرج، إهنم ال يلمنوف بالدٲبقراطية، كال يعتمدكف إال مبدأ 
القوة كاإلقصاء كاإلخصاء كختاف اإلناث كمضاجعة الوداع، كيريدكف أخونة الدكلة 

شرطة كا١بيش ككمسارية الباصات كٙبويل كالداخل كا٣بارج كا٣بارجية كالداخلية كال
سائقى مَبك األنفاؽ كالتوؾ توؾ إىل التنظيم السرم لديهم، كيريدكف ىدـ الكنائس 



484 

 

كطرد ا٤بسيحيْب من مصر، كما يعملوف على أخونة البيت األبيض كموزمبيق كنيكاراجوا 
 كبوركينافاسو كا٥بواء كالفضاء كالسماء كاألرض.

 واف؟ يعُب الذؿ يف كل مكاف"."تعرؼ يعُب إيو مكم اإلخ
تل  ىى شعارات السادة الذين ألقت اهم العناية اإل٥بية لينقذكا مصر كشعبها من 

 ىذا الفبلح الدكتاتور "ا٢باج ٧بمد مرسي" الذل يدعي بأنو بتاع ربنا.
استعدكا يا أىل مصر للطوفاف القادـ من ظبلـ اجملهوؿ ستتحج  النساء، أما 

النقاب كستليي ٧ببلت ا٤ببلبس النسائية كالبدؿ الفلخمة  الفتيات فسيفرض عليهن
 لتستبدؿ اها بيع ا١ببللي  البيضاء كاليَبة كالسواؾ؟

كسيتم إغبلؽ صالونات ا٢ببلقة ألف تربية اللحية عندىم كاج  كستنتشر يف مصر 
صناعة العطور الزيتية كالعبلج بالط  النبوم كا٢بجامة كستجد كثّبنا من الصيدليات يف 

َبة القادمة هتتم جد ا ببوؿ ا١بمل كرٗبا بوؿ األرن  أيضنا كبيع ا٢ببة السوداء، كما الف
 ستجد عيادات األطباء مليئة بعناكين ا٤بشايخ الذين يعا١بوف ا١بن بالزار كالتمائم.

اهذه األسالي  ٯب  ٚبويف الناس، كيف نظر الفلوؿ كمن يعاكهنم يف الداخل 
ينعم باستقرار، ككذل  الرئيس ا١بديد ا٤بنتلخ  عليو  كا٣بارج ال ٯبوز ٥بذا الشع  أف

 أيضنا أف ينسى أنو جاء بإرادة شعبية كأنو ٲبثل الشرعية.
اليرؼ السوداء تعرضت لضوء كهربائي ساطع فانكشفت أركاهنا الٌب كانت مظلمة 

 كظهر ما كاف ٨ببوءنا فيها.
الفساد، كلذل   اآلف االستقرار مرفوض؛ ألنو يعُب ببساطة شديدة فتح كل ملفات

كج  على رموز اللهو ا٣بفى الذل انكشف أف يعملوا بسرعة، كأف يتلخلصوا من كل 
أثر للجرٲبة فالوقت مل يعد يف صا٢بهم كما يقاؿ ىف اليرؼ السوداء بدأ يتسرب كتفوح 

 ركائحو الكريهة.
الناس ٯب  أف يظلوا خائفْب طوؿ الوقت ألنو إذا مل تتم إخافتهم من كل أنواع 

اريت كا١بن سيلتفتوف إلينا، كسيفتحوف ملفات فساد ثبلثْب سنة، كمن ا٤بهم العف
هتميشهم كتشتيتهم كإشاعة ثقافة العبث الطائفى بينهم با٢بديث ا٤بستمر عن األقباط 

 كا٤برأة، كتفجّب ا٤بواقف كانتقاء صور كبرامج اإلثارة ا٤برعبة.
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أهنم كائنات غريبة جاءت السماكات احملتلة بفضائيات الفلوؿ صورت اإلسبلميْب ب
ليزك األرض من كوك  آخر، فهم ليسوا منا كال ٫بن منهم، كقد خلفت نوعنا من 
ا٥بيستّبيا دفع البعض إىل ا٤بطالبة ٗبنع قول الثورة من إدارة شئوف الببلد ٕبجة أف 
اإلسبلميْب سيكوشوف على كل شيء، يشهد بذل  قنوات الفلوؿ الٍب تستعْب ببعضهم 

تأزَل ا٤بواقف كخلق البلر القانونية الٍب تعطل ا٢بياة السياسية، كىم يعلموف لئلسهاـ يف 
أف ىذه القنوات تتبُب تصنيع اإلٝباع على ا٣بوؼ من اإلسبلـ كبأسالي  عجز عنها 

 عتاة اجملرمْب من عرب قريش ىف عصر ا١باىلية.
، غّب الرباعة ىف خلق الذعر من العدك األخضر كىو اإلسبلـ كرموزه ليست جديدة
 أهنا ىذه ا٤برة بليت من الوقامة كالتطاكؿ على شلخص الرئيس مد ا ال يطاؽ.

ٙبية لقضاة مصر الشرفاء الذين يقفوف اآلف مع ٝباىّب الشع  ىف الصف األكؿ 
 من جبهة ا٤بواجهة ٢بماية الشرعية الثورية، كٞباية مصر شعبنا كتارٱبنا كمرية.

نفق ا٤بظلم إذا صوت الشع  بنعم. ألف ال يـو السبت القادـ ىو يـو ا٣بركج من ال
 تعِب البقاء يف النفق ا٤بظلم بينما نعم تعِب ا٣بركج منو.

"ال" تعِب بقاء الببلد ببل استقرار، كتعِب بقاء اجملتمع ببل دستور، كتعِب بقاء 
اللصوص ببل عقاب كتعِب بقاء اجملرمْب ببل ٧باكمة عادلة، كتعُب بقاء ا٤بزارع كا٤بصانع 

 صادر االقتصاد معطلة كببل إنتاج.ككل م
بينما "نعم" تعُب عكس ذل  ٛبامنا، إهنا تعِب أف يكوف لدينا دستور ٰبدد العبلقة 
، كبْب السلطات كلها ببل توغل، كتعُب أف تستقل مصر كأف تستقر،  بْب ا٢باكم كاحملكـو

قبلؿ كتعِب أف تعمل ا٤بصانع ببل توقف، كتعُب أف تبدأ مصر أكؿ خطواهتا ٫بو است
ماضرىا كبناء مستقبلها تعُب أف يلتفت كل منا ألداء كاجبو كتعُب أف يكف ا٤بتعطلوف 

 كالفارغوف كالبلطجية عن هتديد الناس كتركيعهم ألنو سيكوف ىناؾ قانوف ٰباكمهم.
"نعم" تعُب كشف اليطاء عن كل النلخانيخ الذين اغتالوا الثوار كظلوا طلقاء بيّب 

إال خيار كامد إما االستقامة أك السجن؛ ألف غطاء الفلوؿ  ٧باكمة، كلن يكوف أمامهم
كالفوضى سينكشف عنهم، كلذل  أتوقع يف فَبة االنتلخابات أف يقاكموا، كأف يركجوا 

 اإلشاعات، كأف ٱبيفوا الناس يف الشارع.
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من ا٤بتوقع أيضنا أف يتحرشوا بالقضاة مٌب ينسحبوا من اللجاف، كمن مث تسقط 
ة كلها، فليحرص الشع  كرجاؿ األمن على عزؿ ىلالء عن التأثّب ىف العملية االنتلخابي

مصر الدكلة كالشع ، مصر ا٢بضارة كالتاريخ كالشرعية ىف ماجة إىل دعم  الشارع.
شعىب ىادر ىف الداخل كا٣بارج يقوؿ "نعم" لينهى ىذا الصراع السياسى ا٤بسمـو 

حا لتعطل عبورنا ٫بو كاحملمـو الذل تستعمل فيو الشعارات الكاذبة كمسمار ج
نقوؿ "نعم" بكامل استقبلؿ إرادتنا، كدكف خوؼ من قلة تريد  الدٲبقراطية كاالستقرار.

 أف تفرض كصايتها على شع  بكاملو كنرفض أف يرىبونا يف ا٤بدف كالقرل كالشوارع.
نقوؿ "نعم" ٤بصر كللشرعية كببل خوؼ، كلتتحرر مصر من جذكر كفركع الدكلة 

النظاـ ا٤بلخلوع، كذل  ىو كاج  الوقت لكل الشرفاء من ا٤بثقفْب العميقة كبقايا 
 كا١بامعيْب كاجملمعيْب كٝبوع الشع  كلو إذا أرادكا أف ٰبموا الثورة كشرعيتها.

كنذكر الذين يلعبوف بالنار كيعملوف على إثارة الذعر كإشعار الناس با٣بوؼ الدائم، 
صيل كسر ماجز ا٣بوؼ، كأنو داع  نذكرىم إف كانوا قد نٍسوا، أف الشع  ا٤بصرل األ

ا٤بوت كثّبنا ىف ميداف التحرير كىف كل ميادين مصر، كأضحى الكثّب من أبنائو ٱبرجوف 
ٕإىل ا٤بيادين بعضهم ٰبملوف أكفاهنم كالبعض اآلخر يستثقل األكفاف ىف رملة البحث 

ببلفتات عن ا٤بوت كيكتفى ىف اإلشارة إىل مراده كمطلوبو يف سبيل الكرامة كا٢برية 
كعليكم أف تتأكدكا أف مصر كبإذف هللا ٔبيشها كشعبها  تقوؿ: "شهيد ٙبت الطل ".

 كٕبماية أبنائها الشرفاء لن هتبط كلن تسقط.
 ىواتفنا إيل األفق البعيد                    ٠بوىا للسماء كنازعتنا

 إذا كره النزكؿ إيل ا٢بضيض         كمن عشق السماء فبل تلمو       
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 إٌبفزح اٌثبٌثخ ػشش
 سإَخ ِغزمجٍُخ
أىل إبداع  ا٤بصريوفمصر تستحق أف هنتم اها كأف نفكر من أجلها، ك 

كٮبة، فهم من نامية اإلدراؾ يتميزكف باالرتفاع إىل مستول فهم ا٤بقاصد 
الوطنية العليا كبسرعة، كمن نامية التطبيق العملى يستجيبوف أيضا كبسرعة 

تميز إذا ٝبعهم مشركع قومى تلتقى فيو إرادهتم إىل مستول ركعة األداء ا٤ب
تبلقيا مرا، فإذا ارتبط ىذا ا٤بشركع بياية كربل ىى هللا كا١بنة، مث النهوض 

 ا٢بضارل فستكوف النتائج مبهرة. كالتحرر من الرؽ الثقاىف. كاألسر 
إدارة الذات برنامج عمل فكرل كثقاىف للتييّب كالتطوير،يبدأ بفقو ا٢بياة  

دينية، كيهدؼ إىل التأصيل كالتحرر من الرؽ الثقايف كاألسر كفريضة 
ا٢بضارم كىذا ال يعنىى أف ننعزؿ كأف ننفصل كأف نيي  عن السامة،  فهناؾ 
فرؽ بْب أف تكوف أسّبا كرقيقا، تلمر فتطيع، كتفكر بعقلية سيدؾ،كتربط 
تصرف  كترىن سلوك  با٘باه الرياح الٌب هت  من عواصمو،  كبْب أف تكوف 
شريكا، أكمٌب مليفا شريفا ٰبس  الشري  كا٢بليف مساب ، كيضع رضاؾ 
كغضب  موضع اىتماماتو كيف قائمة أكلوياتو، كمصر الثورة كا٤بوقع كالتاريخ 
كا٢بضارة تستحق ىذا الدكرالكبّب، كدليلنا على ذل  م  ا٤بصريْب لدينهم 

ذا مافظنا على ما كلوطنهم كارتباطهم بو، فتل  تربة يتشبث اإلٲباف بَبااها، فإ
فيها من بذكر ا٣بّب ا٤بتمثلة ىف رصيد الفطرة كسقينا أشجارىا ٗباء العمل ا١باد 

 فستحصد مصر كالعامل كلو خّبىا كبرىا.
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 )*( (1/3) ٍاٌثىسح.. وِٕظىِخ اٌؼًّ اٌىعٕ

أعرؼ ككل العقبلء يعرفوف أف البامثْب عن دكر ٰباكلوف اآلف تعكّب صفو احملركسة 
فلوؿ النظاـ ا٤بلخلوع، كىيهات أف ينجحوا،  فالشع  قد كسر الشرنقة، كمن كرائهم 

 كأصبح كاعينا كناضجنا.
أغسطس كالشحن اإلعبلمى الذل سبقها، ٯب  أف يتفرغ  ِْ "ىيافة"كبعد 

ا١بميع للعمل كاإلنتاج بدال من ضياع الوقت ىف متابعة العاطلْب فكريا كثقافيا، أكلئ   
 م.الذين يتعيشوف من جيوب غّبى

كىف ا٢بقيقة ال أرل سببنا للسلخرية من "أبو مامد كعكاشة" كغّبٮبا فمن مقهم أف 
يتظاىركا بالزعامة كالوطنية، كأف يتظاىركا أيضنا بأهنم مستقلوف عن ىبات رجاؿ األعماؿ 
الذين تسبق شيكاهتم أل كبلـ يقاؿ، كصدؽ من قاؿ الدكالرات تبيح احملظورات، مٌب 

 ا٤بصرل.ىف أعراض رموز اجملتمع 
أغسطس ٘بعل العاقل يهتف "ا١بنوف فنوف، كهلل ىف خلقو شلكف"  ِْكمظاىرات 

 كلعلى أضيف أيضنا "كىف ملوؽ الناس من القوارض البشرية مرارة كشجوف"
كليسمح ىل القارئ أف أتساءؿ: "مٌب يكف البعض عن بيع أنفسهم كأقبلمهم ىف 

 فسو؟ ككيف يلومو غّبه؟سوؽ النلخاسة الثقافية؟؟ كمن باع نفسو كيف يلـو ن
كل يـو ٗبا يتحقق من إ٪بازات ثورية، بقدر ما تصيب    ا٤بصريوفكبقدر ما يفرح 

 ماالت القرؼ السياسى كأنت تتابع موار النلخ  السياسية عرب الفضائيات.
كإذا كنا ال نوجو لوما ٤بن باعوا أنفسهم، فاللـو كلو على النلخ  السياسية ا٤بثقفة 

مالة غيبوبة دٲباجوجية، ميث ٦بموعة األسالي  الٌب يتبعها الٌب ما زالت تعيش 
السياسيوف ىف خداع الشع  كإيهامو بأهنم يدافعوف عن مصا٢بو، بينما ىم ىف مقيقة 
األمر يدافعوف عن طموماهتم ىم، كآما٥بم ىف السلطة، الٌب خيبها صندكؽ االنتلخابات، 

لسنْب، فلما جاء كقت ا٢بصاد كأطاح اها كعى ا٤بواطن ا٤بصرل، الذل ٙبمل معاناة ا
الدٲبقراطى ا٢بقيقى أعطى صوتو كثقتو ٤بن خدموه ىف الشدة، كٙبملوا معو معاناة 
السنْب، بينما لفظ تل  الفئة ا٤بلخملية ا٤برفهة الٌب أكلت على موائد السلطاف، فلما 

 شع .أدركوا أف مركبو غارؽ ال ٧بالة، قفزكا منو كأرادكا أف ٲبارسوا ا٣بداع فكشفهم ال
                                                 

 ـَُِِ – َٖ - ِٗ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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برغم القفزات الثورية، الٌب قاـ اها الرئيس مرسى، كالذل شهد اها كشهد ٥با العامل  
كلو فإف متابعة أداء النلخبة يصيب  ٕباالت من القرؼ السياسى لكثرة ما ٰبتويو من 

 استلخفاؼ بالعقوؿ.
فبعضهم غاض  ألف الثورة مل ٙبقق كل أىدافها ىف الشهور القليلة الٌب مضت!! 

يس ا١بديد لديو عصا موسى يضرب اها البحر فيجف، كيضرب ضربة أخرل ككأف الرئ
 فيتحوؿ ماؤه إىل قمح كأزىار كفواكو.

كبعضهم ال يزاؿ يتحدث عن اختطاؼ الثورة كالقفز عليها، ككأف ىذا الشع  
 ا٤ببهر كا٤ببدع ال يفهم شيئنا.

يا مصر اليـو ليست ىف ماجة إىل مساجبلت كبلمية أك مظاىرات كامتجاجات 
سادة، مصر اليـو ىف ماجة إىل بناء ا٤بصانع كزراعة األرض كنظافة الصدكر كالقلوب 
قبل الشوارع، كل ا٤بطال  ال ٲبكن أف تلىب كخزينة الدكلة فارغة، فلنمؤلىا بالعمل 

 كاألمل كالصرب على تكاليف الكرامة كا٢برية.
لتصبو على التيار  لكن النلخبة ال تلتفت فقط إال إىل ما لديها من ٨بزكف الكراىية

اإلسبلمى ٗبنطق ٱبالف كل منطق ليس ىف مصر احملركسة كمدىا، كإ٭با ىف الدنيا كلها، 
كٗبنطق ٱبالف ما اتفقت عليو كل النظم الدٲبقراطية ىف العامل تتصرؼ النلخ  السياسية 

 عندنا.
كمن الواضح للمراق  أف ىناؾ ماالت مراىقة سياسية، كىناؾ ماالت من 

يار اإلسبلمى،كإضفاء كل صفة كريهة اهذا التيار، ك٫بت مصطلحات الَببص بالت
لتلخويف الناس منو، فمثبل يعلم كل متابع للشأف السياسى ىف العامل كلو أف األغلبية 
الفائزة باالنتلخابات ىف كل ببلد العامل ىى الٌب تشكل ا٢بكومة، كمزاها يسمى با٢بزب 

توزيع مناص  الدكلة كزارية أك غّب كزارية ا٢باكم ىف األعراؼ السياسية، كال تبلـ ىف 
على أعضائها، كال غضاضة ىف ذل  على اإلطبلؽ، كعلى األمزاب األخرل ا٤بعارضة 
أف تطور من أساليبها كعبلقتها با١بماىّب، كأف تبحث ٤باذا مل يأت اها صندكؽ 

 االنتلخابات، ك٤باذا انصرؼ الناس عنها.
ة كالنموذج ا٤بثاىل لدينا ىى ٦بتمعات اليرب،  كإذا جاز لنا أف تكوف قبلتنا السياسي

كما يدعى كيدعو إخواننا الليرباليوف كالعلمانيوف كا٤باركسيوف أيضنا بعدما تيّبت 
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قبلتهم.. فإف ىذا شأف أعرؽ الدٲبقراطيات ىف كل الدنيا، بداية من ا٥بند، كمركرا 
 بربيطانيا، كانتهاء بالواليات ا٤بتحدة األمريكية.

بلميوف عندنا ما ٰبدث ىف كل دٲبقراطيات العامل لكاف ذل  مقا كلو فعل اإلس
أصيبل كخالصنا ٥بم؛ ألهنم األغلبية الٌب جاءت اها صناديق االنتلخابات، لكن ىذا مل 

 ٰبدث كمع ذل  يػيٌتهموف بأخونة الدكلة!!
كلو عدنا ٤بنطق االستقراء اإلمصائى لوجدنا ىذا االدعاء عار ٛبامنا عن الصحة 

 ١بذكر األكلية للسلطة كانتهاء با٥بـر الكبّب مل نر ٥بذا االدعاء دليبل كامدا.فبداية با
فمثبل بداية من ا٣بفراء كشيخ ا٣بفراء، كمركرا بالعمد كرؤساء اجملالس احمللية ىف 
القرل كرؤساء ا٤بدف كاحملافظْب ككبار رجاؿ الشرطة كالقوات ا٤بسلحة، كأجهزة أمن 

يوجد اها إخواٌل كامد، بل إف شهادة القبوؿ كالتأىيل الدكلة كا٤بلخابرات العامة ال 
للدخوؿ ىف ىذه اجملاالت كاالنتساب إليها ال بد أف تكوف الرباءة التامة من أل عبلقة 
اهذا التيار، ليس ذل  فقط، بل كاف القبوؿ ىف أصير الوظائف بداية من فراش ىف 

 عبلقة لو باإلخواف ال من مدرسة ال يتم إال بعد ثبوت التحريات بأف طال  الوظيفة ال
 قري  كال من بعيد، بل ال تبدك عليو أصبلن عبلمات التدين.

مقولة األخونة إذنا عنواف كاذب لفكر ىزيل ال يعتمد العقل ليناقش، كإ٭با كٗبنطق 
كأرل أف النلخ   البلمنطق يعتمد اإلشاعة ليشاغ  كينشر إفكها ىف اإلعبلـ كالناس.

الوطن خبلؿ ا٤برملة ا٢بالية مْب تصر على العراؾ  ترتك  فامشة سياسية ىف مق
كالتشكي  كاالهتاـ الكاذب؛ ألف ا١بهد ا٤ببذكؿ ىف العراؾ الكريو، كمرب طوامْب 
ا٥بواء، الٌب يقودىا بعض الفارغْب تعطل مسّبة ا٢بياة ىف مصر، ال على ا٤بستول 

أعما٥با، كالبد أف  السياسى، فقط كإ٭با على كل ا٤بستويات.كالناس ال بد أف تنصرؼ إىل
تلتقى ا٤بعارضة مع األغلبية على منطق ا٤بصلحة العليا للوطن، كال بد من الكف عن 

مصر البد أف تنطلق ىف  ا٤بهاترات، الٌب تستهل  ا١بهد كالوقت كال تعود بفائدة.
مسّبهتا ا١بديدة، كعلى كل أبنائها أف يكفوا عن ا١بداؿ الفارغ كأف ينتظموا ىف خدمة 

 كانوا مقيقة ىم ضمّب مصر، كيريدكف ٙبقيق أىداؼ ثورهتا.  الوطن إف
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 )*( (2/3اٌثىسح.. وِٕظىِخ اٌؼًّ اٌىعىن )
 :اإلعالم واألوقاف.. وثقافة الثورة

نقصد ٗبنظومة العمل الوطُب ٦بموعة القول ا٤بلثرة ىف اجملتمع ا٤بصرل كلو، مكومة 
   ألكلئ .كمعارضة، كقول أخرل شعبية رٗبا ال تنتمى ٥بلالء كال

اإلعبلـ الذل يقتات على ا٣ببلفات غّب الربيئة عليو أف يتحوؿ إىل إعبلـ بناء 
للعقوؿ با٤بعرفة كالعلم كإعبلء العطاء الوطُب، كتثمْب دكر اإلنتاج كرفع كفاءة العاملْب 

 ىف الدكلة.
 كإعبلـ اليواية السياسية عندنا ال يلتلفت لتل  القضايا كال يعّبىا أم اىتماـ كمن
مث ٯب  أف ينتهى ليبدأ إعبلـ ا٥بداية الوطنية، كمن ا٤بعركؼ يف عامل االقتصاد أف الناتج 
القومى لكل أمة ىو ٦بموع عدد العاملْب اها مضركب ىف عدد ساعات العمل، 
كمسلكلية إعبلـ ا٥بداية ا٤بعرفية ٙبتم عليو أف ٯبعل ميادين ا٢بياة االجتماعية 

بادة كصبلة كمناجاة،كأف يشرح ذل  للناس كيبدع كاالقتصادية كالسياسية سامات ع
 فيو، كيبدئ كيعيد. 

 نريد أف نتعلم منو كيف نعبد ربنا ىف اجملاالت ا٤بذكورة آنفان.
ىف اجملاالت االجتماعية بتفجّب الطاقات البشرية، كبالدعوة إىل ٙبقيق العدالة 

وعية كا٤بهنية الٌب كصيانة ا٢بريات كالكرامات، كبصدؽ ا٣برب كٙبرل ا٢بقيقة، كا٤بوض
ٙبمى عقوؿ الناس ككجداهنم مْب تنأل عن التحيز كاإلسفاؼ،،كا٥ببوط بالكلمة 

 كالصورة كا٤بوقف.
كىف اجملاالت االقتصادية برفع ا٥بمم كيقظة العز،ـ كاإلقباؿ على استصبلح األرض 
ء كزراعتها، كاستنبات النبات، كتشييل ا٤بصانع،كزيادة اإلنتاج،كالعمل على االكتفا

 الذاتى كتصدير الفائض.

                                                 
 ـَُِِ – َٗ - َٓ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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كىف اجملاالت السياسية بتوفّب ا٤بناخ للتحوؿ الدٲبقراطى الصحيح كنضوج األمزاب 
كالبعد عن ا٤براىقات كالكيد السياسى، بنحت ا٤بصطلحات من ٫بو "أخونة الدكلة" 

 لتلخويف الناس، كباستعماؿ نفس فزاعات الرئيس ا٤بلخلوع "عبد ا١بدار العازؿ".
دة ٯب  تييّبىا لتتواك  مع ٙبقيق أىداؼ الثورة ىف التييّب كالتجديد الثقافة السائ

 كالنهضة.
صياغة الرأل العاـ تقـو اها كزارتا اإلعبلـ كاألكقاؼ، كمن مث تكوف مسلكلية 
الوزيرين العزيزين األستاذ صبلح عبد ا٤بقصود، كالعامل ا١بليل الدكتور طلعت عفيفى، 

لذات ا٤بصرية كتفجّب طاقاهتا ا٤ببدعة ىف ا٤برملة كٯب  التنسيق بينهما على إدارة ا
الراىنة،  كإعبلـ اليواية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ٯب  أف ينتهى ليبدأ إعبلـ 
التبصر كالنهوض كا٣بركج من عنق الزجاجة،كما أف  ا٤بسجد أيضا ٯب  أف يستعيد 

ىف إطار من ا٢برية ا٤بلتزمة، دكره الرائد ىف توجيو ا٤بواطن لتكوف ذمة اجملتمع كامدة،ك 
كٲبكن ىنا لوزارة األكقاؼ أف تساىم بعلمائها ىف كضع منظومة ثقافية جديدة ٣بطباء 

 كأئمة ا٤بساجد، أستأذف القارئ أف أطلق عليها مصطلح "إدارة الذات".
كىف تصورل أف إدارة الذات تعُب التنسيق ا٤بتوازف بْب ا٤بلكات ا٤بتنوعة كا٤بكونة 

سانية كىى عقل كقل ، كجسد كركح كرغبات كشهوات،كإدارة الذات  للذات اإلن
ا١بديدة ىذه ٲبكن أف تدخل ضمن مصطلح إدارة ا٤بوارد البشرية أك التنمية، كتتناكؿ 
إعادة تشكيل ا٤بلكات كالقدرات الذاتية،كإعادة  صياغة كعيها لتكوف ضمن منظومة 

  فتسع الناس كاألمياء، أك متناسقة تعمل معا على التنسيق بْب عاطفة تتسع با٢ب
 تضيق بالكراىية كا٢بقد فتكره كل شىء مٌب نفسها.

كملكات ا٤برء كقدراتو مْب ال تنتظم ىف اال٘باه الصحيح تلدل ىف هناية ا٤بطاؼ إىل  
كوارث ىف شٌب كل ا٤بيادين، كمن مث ٯب  توجيو طاقاهتا  كالتنسيق بينها لتشكل  فكرا 

يرقى اها، كيضيف إليها كتزداف بو الدنيا، كٯبنبها الفكر  جديدا ينمي ا٢بياة فّبقيها ك
 الشارد الذل  يضل ا٢بياة كٱبزيها كيشقيها. 

ك٢بماية الوجود من كل شطط  فكرم كثقايف كسلوكي كانت كل ميادين ا٢بياة ىف 
الرؤية اإلسبلمية ٦باالت طاعة كعبادة ٲبارسها ا٤بسلم باختياره ا٢بر طاعة كامتثاال، 

كاألئمة ٲبكن أف يكوف ٥بم دكر فعاؿ ىف توجيو الناس كرفع ٮبمهم بشرح ىذه كا٣بطباء 
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ا٢بقائق كدفع الناس إىل اإلقباؿ على ا٢بياة باعتبارىا ٦باؿ االستلخبلؼ كدار طاعة 
كميداف عبادة بالتدبّب كالتعمّب، كما ٯب  الَبكيز كالتحذير من الكبائر االقتصادية الٌب 

لو كٙبويل اجملتمع إىل ٦بتمع يعيش عالة على غّبه كينتظر تتمثل ىف نقص اإلنتاج كتعطي
ا٤بعونات كيرىن إرادتو نظّب عدد من أطناف القمح أك مفنة مبليْب من الدكالرات كما 
ٯب  أف تصور تل  الكبائر على أهنا تتساكل ٛباما مع الكبائر الدينية كال تقل ىف ا١بـر 

 عنها.
عية الٌب تتمثل ىف السلوؾ الردلء بتيلي  ككذل  األمر بالنسبة  للكبائر االجتما

ا٤بصلحة الشلخصية على ا٤بصلحة العامة ك٩بارسة األنانية ىف صورىا البشعة، ككأف 
اإلنساف يعيش كمده ىف ىذه الدنيا كليس لو شري  يراعيو كٰبافظ على مقوقو،كٲبارس 

أيضا  مريتو ىف إطار مقوؽ احملافظة على مقوؽ اآلخرين، كيدخل ٙبت ىذه الكبائر
قطع الطرؽ، كتعطيل كإرباؾ ا٤بركر، كالتجاكز كالتعدل على القوانْب ا٤بنظمة للسّب 
كا٢بركة، كالرمى با٤بهمبلت ىف غّب أماكنها،كالبلمباالة ٗبا ٰبدث ىف الشارع من بعض 
األشلخاص، كترؾ ا٢ببل على اليارب لكل إنساف ليفعل ما يلذل اآلخرين كيسىء 

كالتعدل ا٤بستمر على ا٤بمتلكات العامة كعلى مقوؽ  إليهم، كإىدار ا٤باؿ العاـ
اآلخرين، كل ىذه كبائر اجتماعية تعطل مسّبة النهضة كتسب  للمجتمع بعمومو ضررا 
باليا، كمن مث ٯب  أف تأخذ من الدعاة كاألئمة كأجهزة اإلعبلـ نصيبها من العناية 

فيها باعتبارىا مساكية للكبائر كالتوجيو، كالبد من اإلشارة إليها ىنا كالتحذير من الوقوع 
 الدينية.

األمر نفسو بالنسبة  للكبائر السياسية، كنعُب اها خطاب التلخوين كالتلخويف 
كالتجديف كتعدل ا٣بصومة لتيار معْب إىل خصومة مع ا٤بنهج كالفكرة،  ىف ٧باكلة لنفى 

وف ٥با دين ثوابت اجملتمع ا٤بصرل، ككأننا أمة مفرغة من أل ٧بتول كمن مث ٯب  أال يك
ٰبَـب كيعترب، أك ليس ٥با قيم أخبلقية ٯب  أف تراعى، كيدخل ٙبت ىذه الكبّبة أيضا 
تيلي  مصلحة ا٢بزب على مصلحة الوطن، كالفجور ىف ا٣بصومة السياسية، كاتباع 
أسالي  الكيد السياسى كالتحريض على التمرد كالعنف كالعدكاف على ملسسات الدكلة 

 يراعى ىف الوطن كال ىف ا٤بواطن إال  كال ذمةن، فيلختلق األزمات كتعطيلها األمر الذل ال
كيطلق اإلشاعات الكاذبة، ك يتبُب خطاب التحريض ا٤بستمر، ككأننا ٯب  أف نظل 
مشيولْب ببعضنا بدال من أف ننشيل ٝبيعا بقضايانا الوطنية كمشكبلتنا ا٤بزمنة، 
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ذاتو بعد غياب طاؿ، كيسعى ليعيد  كالتحديات الكربل الٌب تواجو كطنا يريد أف يستعيد
للمواطن مقو ىف ا٢برية كالعدالة االجتماعية كالعيش بكرامة، ذل  فضبل عن تطلعاتو ىف 
أف ٲبارس دكره اإلقليمى كالدكىل كيعمل على االستقبلؿ عن التبعية لآلخرين، فهبل بدأنا 

 ؿ اإلعبلـ كاألكقاؼ؟بتطبيق ثقافة الثورة بأكلويات التييّب كصياغة الرأل العاـ من خبل
كقبل أف ننهى، أستأذف القارئ الكرَل باعتباره الشري  ا٤برفوع ىف ا٤ببدأ كالقضية، 
"مبدأ التييّب كالتنوير، كقضية التحرير كالنهضة"، كالرفيق البامث عن خبلصة الربح ىف 
أنو الفكرة، أف موضوع "الثورة كمنظومة العمل الوطُب" يستحق مقاال ثالثا مضافا، أزعم 

ٰبس  كلخبلصة كنتيجة للموضوع ا٤بطركح كمن مث أذكره بانتظار النتيجة ىف ا٤بقاؿ 
 الثالث
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 )*( (3/3اٌثىسح.. وِٕظىِخ اٌؼًّ اٌىعىن )
 :نتٌجة وبرنامج عمل

كنت قد نوىت ىف ا٤بقاؿ السابق أف القارئ الكرَل ىو الرفيق كالشري  البامث 
أشرت إىل أف ا٤بوضوع ا٤بطركح يستحق عن خبلصة ربح الفكرة ىف ا٤بقاؿ ا٤بكتوب، ك 

 مقاال ثالثا مضافا نظرا ألٮبيتو، كمن مث أزعم أنو ٰبس  كلخبلصة كنتيجة للموضوع.
أشرت أيضا إىل أف إدارة الذات برنامج عمل فكرل كثقاىف للتييّب كالتطوير، كأف 

أىل  يوفا٤بصر فقو ا٢بياة فريضة دينية، كمصر تستحق أف هنتم اها كأف نفكر من أجلها، ك 
إبداع كٮبة، فهم من نامية اإلدراؾ يتميزكف باالرتفاع إىل مستول فهم ا٤بقاصد الوطنية 
العليا كبسرعة، كمن نامية التطبيق العملى يستجيبوف أيضا كبسرعة إىل مستول ركعة 
األداء ا٤بتميز إذا ٝبعهم مشركع قومى تلتقى فيو إرادهتم تبلقيا مرا، فإذا ارتبط ىذا 

اية كربل ىى هللا كا١بنة، مث النهوض كالتحرر من الرؽ الثقاىف. كاألسر ا٤بشركع بي
ا٢بضارل فستكوف النتائج مبهرة، كالتحرر من الرؽ الثقايف كاألسر ا٢بضارم ال يعنىى 
أف ننعزؿ كأف ننفصل كأف نيي  عن السامة،  فهناؾ فرؽ بْب أف تكوف أسّبا كرقيقا، 

ط تصرف  كترىن سلوك  با٘باه الرياح الٌب هت  كترب تلمر فتطيع، كتفكر بعقلية سيدؾ،
من عواصمو، كبْب أف تكوف شريكا، أكمٌب مليفا شريفا ٰبس  الشري  كا٢بليف 
مساب ، كيضع رضاؾ كغضب  موضع اىتماماتو كيف قائمة أكلوياتو، كمصر الثورة 
ْب كا٤بوقع كالتاريخ كا٢بضارة تستحق ىذا الدكرالكبّب، كدليلنا على ذل  م  ا٤بصري

لدينهم كلوطنهم كارتباطهم بو، فتل  تربة يتشبث اإلٲباف بَبااها، فإذا مافظنا على ما 
فيها من بذكر ا٣بّب ا٤بتمثلة ىف رصيد الفطرة كسقينا أشجارىا ٗباء العمل ا١باد فستحصد 

 مصر كالعامل كلو خّبىا كبرىا.
اىف كالعودة إىل بداية ا٤بشركع تنطلق من العمل على ا٣بركج من مالة االستبلب الثق

الشهود ا٢بضارل، كذل  يتطل  أف نتلخلص من ثقافة النه  السائدة، كاالنتقاؿ منها 
 إىل ثقافة العدؿ كالكرامة كالعطاء الوطُب.

                                                 
 ـَُِِ – َٗ - ُِ(، يـو ا٤بصريوفصحيفة ))*( نيشر يف 
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علينا أف نتلخلص من ثقافة العبث كالعجز ا٤بذؿ إىل ثقافة التلخطيط كاالقتدار 
فٌب العلماء كذل  باتفاؽ، أف إقامة كالقوة، كلقد نادينا كما زلنا ننادل، كأفتينا كنفٌب، كأ

ا٢برؼ كالصناعات الٌب ال يقـو اجملتمع إال اها، كال تصح كال تصلح مياة الناس إال 
عليها فريضة دينية، كعلى الذين ٚبصصوا فيها كتفرغوا ٥با أف يتقنوىا كأف يبدعوا فيها، 

لفهم الصحيح كلكى يتم ذل  البد من منظومة أك نسق معرىف جديد ينطلق أساسا من ا
لكتاب ربنا كسنة نبينا، كالنسق ا٤بعرىف الذل نسعى أف نصبغ بو ٦بتمع ما بعد الثورة يبدأ 
بعد الَبكيز على بناء اإلنساف كتشييد عمارة قلبو كعقلو ككجدانو،  ألنو ا٤برتكز األساس 
ألل مضارة، كال ٲبكن أف يتم ذل  إال إذا دخلنا مرملة ربيع الفكر الذل يبدأ من 

 ل ا٢برية كصياغة مفاىيم جديدة تيٍدًخلي الشأف ا٣باص ىف الشأف العاـ كٛبزج بينهما.مق
أدكات النقل كآلياتو ىف الدخوؿ ٥بذه ا٤برملة ىى ا٤بسجد كاإلعبلـ، كالَببية 
كالتعليم،كملسسات البحث العلمى، كا٤بنطلق البد أف يبدأ من االستقامة، كإال فبل 

وايا شريرة، ككم من مشركعات ال ينقصها دقة فائدة ىف كل جهد مبذكؿ تصحبو ن
التلخطيط باءت بالفشل؛ ألف من توالىا مل يكن نظيف األخبلؽ كالضمّب كاليد، ككما 
يقوؿ )د.عبد الرزاؽ السنهورل(: "من مق ا٢بياة علينا أف نلمن باالستقامة قبل أف نبدأ 

عناىا العاـ سياسية العمل، فما أٜبر كفاح زاملتو ا٣بطايا"، لذل  فإعبلـ اليواية ٗب
كاجتماعية كاقتصادية البد أف ينتقل إلعبلـ ا٥بداية ٗبعناىا العاـ أيضا، كالنمط السائد ىف 
خط  ا٤بساجد البد أف يتيّب، ككذل  برامج التعليم كالَببية كالفن لتكوف ذمة اجملتمع 

  أف كامدة، تدكر موؿ غاية كامدة، كإف تعددت كسائل الصياغة كالتأثّب، كمن مث ٯب
يتضمن النسق ا٤بعرىف ا١بديد تصنيفا كتوصيفا كتفصيبل جديدا للفرائض الدنيوية الٌب 
تبدأ تفصيبل بالفرائض االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، كنقيضها يكوف بالتقصّب ىف 

كالسياسية،  تل  الفرائض،  كيصنف على أنو باب ىف الكبائر االقتصادية كاالجتماعية 
  أف نيٍدًخلي ا٢بياة ٗبيادينها ا٤بلختلفة لتكوف جزءا من الدين ك٦باال كا٤بقصود من ذل

ًتى كىنيسيًكى كى٧بىٍيىال كى٩بىىاًتى ّلًلً  رىبًٌ  لتطبيقو ٙبقيقا كتصديقا لقولو تعاىل: )قيٍل ًإف  صىبلى
ًل ى أيًمٍرتي كىأىنىا أىك ؿي اٍلميٍسًلًمْبى( ) (، ُّٔ -ُِٔاألنعاـ: اٍلعىالىًمْبى. الى شىرًي ى لىوي كىًبذٰى

كمن مث يدخل الشأف ا٣باص ىف الشأف العاـ ليكوف جزءا من ا٤بشركع الوطُب الكبّب 
 كليشكبل معا رافعة من ركافع التقدـ كالنمو كالنهضة.
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كقد قلت ككتبت أنو ػ إذا كاف هللا كا١بنة ػ ٮبا الياية الكربل فعلينا أف ندرؾ أف 
التكليف كالعمل، فبل ٲبكن الوصوؿ إىل اآلخرة  الطريق إىل ذل  يبدأ من الدنيا دار

الصا٢بة إال من خبلؿ الدنيا الصا٢بة، كصبلح الدنيا ال يكوف بَبكها للشياطْب ا٤بهتاجة 
لتوجهها إىل الشر،  كتستلخدمها ىف نصرة الباطل كمصار ا٢بق كأىلو، كإ٭با بعمارهتا 

ذكر كم خسرت الدنيا مْب غاب كالسيطرة عليها، كترقية الوجود فيها باسم هللا، كىنا نت
ا٤بسلم عن دكره كرسالتو كمصر دينو فقط ىف جنبات ا٤بسجد، كقد كانت ىذه ىى غاية 
اآلخرين، إبن  كافتح من ا٤بساجد ماشئت، لكن إياؾ أف تبُب اإلنساف أك تشيد عمارة 

 عقلو كقلبو كأخبلقو،إياؾ أف تنمي كعيو أك ٚبرجو من غيبوبتو.
لطهارة من ا٢بدث األصير كاألكرب كا٢بيض كالنفاس ٙبدث يف ا٤بسجد عن ا

ماشئت، لكن إياؾ أف تتحدث عن طهارة ا٤بلسسات من الفساد كالرشوة،  أك تتحدث 
عن طهارة ا٤بصانع من الكسل كالبطالة كالعجز، أك تتحدث عن طهارة الشارع من 
ارة القذارة كالفوضى كالبلأخبلؽ، إياؾ أف تتحدث عن الطهارة السياسية كالطه

 اإلقتصادية كالطهارة اإلجتماعية كطهارة اإلعبلـ،
انقد ا٣بطاب الديُب كقل فيو ما قاؿ مال  يف ا٣بمر، لكن إياؾ أف تتعرض 
لللخطاب السياسي، أك ا٣بطاب االقتصادم الكسيح، أك ا٣بطاب اإلعبلمي الفج  

٤بمقوت كالقبيح الذم ٲبؤل الصحف كالقنوات الفضائية بالتفاىات كبالنفاؽ كالزكر ا
 كفحش القوؿ.  

ٙبدث يف جنبات ا٤بسجد عن ا٤بوت كسكراتو، كعن النار كدركاهتا، كعن ا١بنة 
كدرجاهتا، كعن  اآلخرة بكل مافيها، لكن إياؾ أف تتحدث عن ا٤بوت األديب كالثقايف 
كا٢بضارم للوطن أك األمة، أيال  أف تذكر نار األسعار كالسلع، كنار ا٤بواصبلت 

كالسكن، إياؾ أف تتعرض لنار السلطة بكل أجهزهتا الٌب تأكل مق كأزمات التموين 
ا٤بواطن كتسحق كرامتو كهتدده يف أخص مصوصياتو كتسلبو كل مقوقو،كأك٥با مق 
ا٢بياة بكرامة،  كمق ا٢برية يف أف يشارؾ بالرأم أك بالنشاط كا٢بركة يف ا٘باه ٱبالف 

كتسحق  يد السلطة اليامشة  مركة النظاـ القائم مئنئذ تأكل  نّباف أمن الدكلة
كييض  علي  السلطاف كيزج ب  يف ظبلـ ا٤بعتقبلت كال يدرل ب  أمد أك يعرؼ 

 أمدا عن  شيئا ككأن  نسيا منسيا.   
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أمس  اآلف أف الفرصة مواتية لنيرس ىف مس ا٤بسلم كضمّبه أنو ليس متدينا من 
الصبلح ىف األكىل مقدمة يَبؾ دنياه ٕبثا عن صبلح آخرتو، فاألكىل مزرعة الثانية، ك 

 لبلوغ الصا٢بات ىف اآلخرة.
قائمة أكلويات ا٤بسلم ٙبتاج إىل تعديل، كيفَبض فيو أف يكوف عنصرا مشعا با٣بّب 
الذل ٙبملو رسالتو للناس، كىذا يتطل  منو أف يكوف فاعبل كملثرا، كلو مضوره ا٤بتميز 

لخلى عن أداء دكره يتمدد بْب ا٣ببلئق، كعلينا أف نعلم الناس أف ا٤بسلم عندما يت
الشيطاف ىف ا٤بسامات الفارغة الٌب تركها ا٤بسلم، كمن مث يفرض الشيطاف على الدنيا 
رؤيتو كقوانينو كتصوراتو، كىنا تكوف الطامة كا٣بسارة الكربل. كلقد أشار إىل ذل  

 العبلمة الندكل بعنواف لكتاب كامل: "ماذا خسر العامل با٫بطاط ا٤بسلمْب".
الثقافية كالفكرية الٌب استوردناىا معلبة ثبت فشلها ىف أكثر من ٘بربة، ا٤بناىج 

كالبد من الوعى بالفرؽ الكبّب بْب عامل األشياء كعامل األفكار، كالتكنولوجيا من عامل 
األشياء ال من عامل األفكار، كالرؤية اإلسبلمية أكسع كأعلى أفقا كأىدل سبيبل، ىف 

ل دكافعو كبواعثو كمعرفة مواطن القوة كالضعف فيو من التعامل مع اإلنساف، كىف ٙبلي
أل منهج آخر، كليست تتم ىذه الرؤية ٗبجرد مفظ النصوص كترديدىا، كإ٭با تتم 
باليوص فيها كالتعرؼ على مكنوهنا ك٨بزكهنا كاستلخراج كنوزىا كإدراؾ مقاصدىا 

 كتوظيف ذل  كلو ىف تييّب السلوؾ كالدفع ٘باه التييّب كالنهضة.
نا أف نعلم الناس أف كاجبات ا٢بياة كواجبات الدين، كاهما معا تتحقق عمارة علي

األرض، كاهما معا يستطيع ا٤بسلم أف ٰبمى كرامتو كإنسانيتو كمٌب قيمو الدينية 
 كاألخبلقية.

على ا٣بطباء كاألئمة كالعلماء أف يعلموا الناس أف ا٢بياة ىف سبيل هللا أشد تكلفة 
 سبيل هللا، فاألخّب ال ٰبتاج إال ٢بظة يكوف ا٤بوت فيها ىو كأكثر عناء من ا٤بوت ىف

ا٣بيار األفضل. بينما ا٢بياة ىف سبيل هللا ٙبتاج إىل جهد ككد كصرب كمعاناة، كلو عاش 
 ا٤بسلموف مياهتم ىف سبيل هللا السَبامت الدنيا كىدأت كل عواصف الشر ىف العامل.

بّب كعليهم أف يبدأكه، فالفرصة ا١بامعات كدكر البحث العلمى ٥بم أيضا دكر ك
 سا٫بة اآلف كٯب  أف نبدأ بالواجبات قبل ا٤بطالبة با٢بقوؽ إذا كنا فعبل نريد أف ننهض.

 ثقافة الواج  أكال ٯب  أف تسود كعلى كل ا٤بستويات.
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الشارع كإمساسو با٤بلكية العامة البد أف ينمو كيتفاعل كيدرؾ الناس أف  يكع
تنا ألعمالنا إ٭با ىو نعمة ٯب  أف ٫بافظ عليها بنظافتو الشارع الذل نسلكو من بيو 

 كاالنتظاـ فيو، كأال نسمح ألل فئة من فئات اجملتمع بقطعو أك تعطيل السّب فيو.
ا٤برافق الٌب نستعملها كسيلة لتيسّب مياتنا كخدماتنا كٙبقيق ما نريد، ينبيى أف هنتم 

 اها كال نكوف سببا ىف تعطيلها.
رادة ىف الشع  ا٤بصرل األصيل يستطيع أف يستثمر ما ىو كأمس  أف ٨بزكف اإل

متاح من ثركة مصر، كىو قادر أف ٰبوؿ مصر كصحراءىا إىل ركضات كجنات إذا عرفنا 
 كيف نستفزه ليتحرؾ، ككيف نوجهو ليعمر كيضيف كيبدع.

٧بزكف اإلرادة ىف ىذا الشع  األصيل بُب األىرامات قدٲبا، كصنع مضارة مازالت 
دث الدنيا عن مصر، كقاـ ىذا الشع  بثورة اهرت عقوؿ العامل مٌب شهدت آثارىا ٙب

أف أـ الدنيا ما شاخت إرادهتا، كال اىتزت ٲبينها، كال اضطربت قواىا، كأهنا كإف قبضت 
على النار ثبلثْب سنة، إال أهنا ما زالت كالدة، كال يزاؿ ٥با من أبنائها من يقود على 

نّباف مشكبلهتا باقتدار كٙبمل للمسئولية كيداه غّب  طريق ا٣بّب خطاىا، كيقبض على
 مرتعشة.

فهل ٲبكن أف نكف عن معارؾ طوامْب ا٥بواء كنستيُب عن األدٌل كنيل  مصلحة 
 الوطن كنبدأ بالذل ىو خّب؟؟.
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 اخلبمتخ 
نعلم أف الثورة ا٤بصرية خلقت نوعنا من السيولة السياسية مل نتعوده يف  :وبعد

دث عادة بعد ا٢بركب كبعد الثورات. كمن غّب ش  أف من صاٌف مصر، كىي سيولة ٙب
الوطن أف تكوف ىناؾ معارضة قوية، بشرط أف تكوف شريفة ككطنية كليست مستأجرة 
إلعاقة عمليات التحوؿ الدٲبوقراطي، غّب أف الذين فاهتم قطار الوجاىة يف ميداف 

غص  عن -داف السياسة ا٢بياة، كجدكا يف تل  السيولة فرصة ليفرضوا أنفسهم يف مي
 كلو ٖبيانة الثورة كمريق يف الوطن كلو.  -عْب الشع 

يشاىدىا العامل كيضح  علينا من خبل٥با اليـو شاىد على ذل  كقد  كالفوضى الٍب
شوىت الصورة ا١بميلة الٌب رأهتا الدنيا كانبهر اها الناس شرقا كغربا يـو أف عاد ا٤بصرم 

ا٢بضارم كاألخبلقي يف ميداف التحرير كيف كل ميادين  ك٘بلى عمقو ،يناير ِٓلذاتو يف 
مصر. ضبط إيقاع الشارع ا٤بصرم ٯب  أف يتحقق ليكوف يف اال٘باه الصحيح. كمصر 
ٯب  أف تكوف أكرب من القهر، كأكرب من ا٥بزٲبة، كأكرب من أف تكوف سلعة يف مزايدات 

، كمل نعد قادرين على فيها " الدٲبوقراطيةماسورة"نكبت اها بعدما انفجرت  السياسة الٍب
 سالت فعطلت السّب يف شوارع قاىرة ا٤بعز.  اإلمساؾ ٗبياىها الٍب

كىذا الكتاب سجل عامْب من الثورة، كاف القلم فيها يكت  ما يراه مقا، كأشاد 
ٗبداده ٗبا رأم أنو يف صاٌف الوطن ثورة كشعبا كثوارا، كقد تكوف رؤية الكات  قد صورت 

ا تتفق مع رؤية القارئ، كرٗبا أيضا تياير فكر القارم كٚبتلف معو أك الوقائع بصورة رٗب
قود تناقض رؤيتو، كال بأس، فتل  ىي الدٲبقراطية، الثوب ا١بديد الذم مرمنا منو خبلؿ ع

، ٬بتلف يف طريقة تناكلو كما ككيفاك٬بتلف مولو، ك  ،عجاؼ، فبل مانع أف ٬بتلف فيو
، أك ا٤بلختلف خر ا٤بتفق معوف ٰبرص كل منا على اآلكنتعلم، كل ذل  ال بأس بو، ا٤بهم أ

نتماء كاأليديولوجية، كليعلم كل منا أف ٝباؿ الصورة الوطنية ال معو يف ا٢بزب أك الفكر كاال
كوف بفصيل كامد يخر فيها، كأف تقدـ الوطن كتنميتو كازدىاره لن يكتمل إال بوجود اآل

ر ال تكوف إال بنا ٝبيعا، كىي أيضا أكرب منا كال با٘باه كامد، كال برؤية كامدة، كمقيقة مص
من ىنا كانت ماجة كل منا ك ٝبيعا، كذل  دائما شأف الوطن، كال كطن  بيّب كطنيْب. 

لآلخر، كماجة الوطن إلينا ٝبيعا، مث ماجتنا إىل الوطن. كالثورة كسيلة ٣بدمة الوطن 
ل إىل ذل  أف نكوف كتصحيح مساره كٙبويل نعمو كعوائده كفضلو إىل ا٤بواطن، كالسبي
 نو كرفع رايتو.  أشركاء يف مبو كالعمل لو، كأف يصر كل منا على نصرتو، كإعبلء ش
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